Zápis č. 06 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 29. června 2016
Přítomni: Vobruba, Kaňková, Šimek, Němečková, Pavlík, Mikulová, Mikula, Doskočil
Omlouvá se:
Hosté: p. Pejša, p. Kroupová
Po zahájení jednání, které provedl starosta obce pan Vobruba, starosta konstatoval, že je přítomno 8
členů zastupitelstva, a tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.
Starosta předložil návrh programu:
Program:
1
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Schválení programu zastupitelstva.
Kontrola minulého zápisu.
Informace o průběhu plnění podmínek poskytnuté dotace na vytápění biomasou.
Vyúčtování topení.
Žádost o povolení provozu stacionárního zdroje.
Zelené bonusy.
Provoz kotelny.
5. Informace o práci v lese a zpracování štěpky.
6. Informace o stavech účtů obce.
7. Informace o postupu prací na územním plánu obce.
8. Informace o stavu v odstraňování nedostatků v účetnictví obce a o průběhu
auditu.
9. Informace o ukončení členství v DSO Benebus.
10. Informace o přeložce elektrického vedení do země v Mitrovicích a s tím
souvisejícím přeložením veřejného osvětlení.
11. Starosta předložil na vědomí zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 6 kterým se
provádí změna rozpočtu obce na rok 2016.
12. Návrh na schválení účetní závěrky obce Mezno za rok 2015.
13. Návrh na schválení závěrečného účtu obce Mezno za rok 2015 s výhradami.
14. Různé.
Program byl rozšířen o tyto body:
1. Podání informace ohledně bezpečnostní situace v obci Mezno a okolí.
2. Podání informace paní Kroupovou ohledně voleb do senátu parlamentu ČR v termínech –
1. kolo 7. a 8. 10. 2016 a druhé kolo v termínech 14, a 15, 10. 2016 a voleb do zastupitelstev
krajů v termínech 7. a 8. 10. 2016.
3. Starosta obce se zúčastnil členské schůze Mikroregionu Voticko.
4. Byla podána informace o možnosti podání žádosti na dotace.
5 Návrh na zakoupení navijáku.
6. Návrh na poskytnutí příspěvku na jezdecké závody v Borotíně.

Usnesení č. 1
Hlasování: Pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.

Dále zasedání probíhalo podle schváleného rozšířeného programu. Starosta provedl kontrolu
minulého zápisu a vedl schůzi.
Poté starosta pokračoval v programu volbou ověřovatelů zápisu. Navrhnuti byli paní Mikulová a
pan Šimek a zapisovatelem je slečna Němečková.
Usnesení č. 2
Hlasování: Pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
Dále bylo postupováno podle schváleného rozšířeného programu. Zastupitelům byly podány
následující informace o:
Dotačním titulu „Centrální vytápění obce Mezno na biomasu“ a průběhu plnění podmínek.
Hospodaření v obecních lesích.
Stavech účtů obce.
Postupu prací na územním plánu obce.
Stavu v odstraňování nedostatků účetnictví v obci a o průběhu auditu.
Ukončení členství v Dobrovolném svazku obcí Benebus.
Přeložce elektrického vedení do země v Mitrovicích, a s tím souvisejícím přeložením veřejného
osvětlení.
Bezpečností situaci v obci Mezno.
Členské schůzi Mikroregionu Voticko.
Možnosti podání dotací a
informace paní Kroupovou ohledně voleb do senátu parlamentu ČR v termínech – 1. kolo 7. a 8.
10. 2016 a druhé kolo v termínech 14, a 15, 10. 2016 a voleb do zastupitelstev krajů v termínech
7. a 8. 10. 2016
Všichni přítomní členové zastupitelstva vzali předložené informace na vědomí.
Starosta obce předložil návrh na zakoupení navijáku.
Usnesení č. 3
Hlasování: pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
Starosta obce předložil návrh na poskytnutí příspěvku na jezdecké závody v Borotíně.
Usnesení č. 4
Hlasování: pro 0, proti 8, vzdal se 0. Návrh nebyl přijat.
Starosta obce předložil návrh na schválení účetní závěrky obce Mezno za rok 2015.
Usnesení č. 5
Hlasování: pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat.
Starosta obce předložil návrh na schválení závěrečného účtu obce Mezno za rok 2015 s výhradami.
Usnesení č. 6
Hlasování: pro 8, proti 0, vzdal se 0. Návrh byl přijat. Závěrečný účet obce Mezno za rok 2015 byl
schválen s výhradami.
Starosta předložil na vědomí zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 6 kterým se provádí změna
rozpočtu obce na rok 2016.
Zastupitelstvo vzalo rozpočtové opatření č. 6 na vědomí.

Různé.
Starosta informoval zastupitelstvo o vyjádření hejtmana Středočeského kraje o opravě místní
komunikace z Lažan k Nové hospodě.
Starosta informoval o připravené žádosti o dotaci od Nadace ČEZ na rekonstituování aleje
v Mitrovicích.
Další zasedání zastupitelstva bude 24. 8. 2016 v 19:00.
Zápis byl vyhotoven dne 10. 7. 2016.
Zapisovatel: Lucie Němečková

Ověřovatelé:
paní
pan
místostarosta Stanislav Pavlík
starosta Rudolf Vobruba

