Zápis č. 01 ze zasedání Zastupitelstva obce Mezno ze dne 25. ledna 2017
Přítomni: Vobruba, Šimek, Pavlík, Mikula, Kaňková, Mikulová, Němečková, Doskočil
Omlouvá se:
Hosté:
Starosta předložil návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu zastupitelstva
Kontrola minulého zápisu
Informace o průběhu plnění podmínek poskytnuté dotace na vytápění biomasou
Vyúčtování topení
Závěrečné vyhodnocení dotačního titulu
Provoz
6. Informace o práci v lese a zpracování štěpky
7. Informace o zimní údržbě komunikací
8. Informace o stavech účtů obce
9. Informace o vedení účetnictví a projednání stavu dalšího vývoje ve vedení
účetnictví
10. Návrh na schválení a uzavření smlouvy s firmou eko-soft, modul mzdy
11. Různé
Program byl rozšířen o tyto body:








Informace o možné směně pozemku pana Krejčího za obecní pozemek ve Stupčicích.
Informace o vzniklé škodě na kulturním domě z dopravní nehody.
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru (kanceláře) sloužícího podnikání s Lesy
ČR.
Návrh na finanční příspěvek Mezinárodní policejní asociaci na publikaci
„Omalovánky – bezpečně na silnici“.
Návrh na prodej kmene z poražené lípy ve Stupčicích pro pana Krejčího.
Návrh na finanční příspěvek na Sociální fond ORP Votice v roce 2017.
Návrh na přijetí nové účetní na hlavní pracovní poměr na dobu určitou.
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Zahájení zasedání Zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Mezno v 19:00 hod. zahájil a řídil starosta obce Rudolf Vobruba.
Starosta konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta obce navrhl určit zapisovatelem slečnu Němečkovou a ověřovatele zápisu paní Mikulovou
a pana Šimka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje zapisovatelem slečnu Němečkovou a ověřovatele zápisu paní
Mikulovou a pana Šimka.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, vzdal se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno
Schválení programu zastupitelstva
Starosta seznámil přítomné s rozšířeným návrhem programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje rozšířený program zastupitelstva.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, vzdal 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Kontrola minulého zápisu
Starosta provedl kontrolu minulého zápisu a dále vedl schůzi.
Zastupitelům byly podány následující informace o:









Průběhu plnění podmínek poskytnuté dotace na vytápění biomasou.
Vyúčtování topení
Vyhodnocení
Provoz
Práci v lese a zpracování štěpky.
Zimní údržbě komunikací.
Stavech účtů obce.
Vedení účetnictví a projednání stavu dalšího vývoje ve vedení účetnictví.
Informace o možné směně pozemku pana Krejčího za obecní pozemek ve
Stupčicích.
Informace o vzniklé škodě na kulturním domě z dopravní nehody.

Všichni přítomní členové vzali předložené informace na vědomí.
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Smlouva s firmou EKO-SOFT s. r. o.
Starosta obce předložil návrh na schválení a uzavření smlouvy s firmou EKO-SOFT s. r. o., modul
mzdy na rok 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje návrh na uzavření smlouvy s firmou EKO-SOFT s. r. o.,
modul mzdy a zároveň zmocňuje starostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, vzdal se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu
Starosta obce předložil návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru (kanceláře) sloužícího
podnikání s Lesy ČR.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje uzavření smlouvy o nájmu kanceláře a zároveň zmocňuje
starostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, vzdal se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Finanční příspěvek
Starosta obce předložil návrh na finanční příspěvek Mezinárodní policejní asociaci na publikaci
„Omalovánky – bezpečně na silnici“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno neschvaluje návrh na finanční příspěvek na publikaci.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 8, vzdal se 0.
Usnesení č. 5 nebylo schváleno
Prodej kmene
Starosta obce předložil návrh na prodej kmene z poražené lípy ve Stupčicích pro pana Krejčího.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje prodej kmene pro pana Krejčího.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, vzdal se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno
Finanční příspěvek pro ORP Votice
Starosta obce předložil návrh na finanční příspěvek na Sociální fond ORP Votice v roce 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje návrh na finanční příspěvek na Sociální fond.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, vzdal se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno
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Přijetí nové účetní
Starosta obce předložil návrh na přijetí nové účetní na hlavní pracovní poměr na dobu určitou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje návrh na přijetí nové účetní na hlavní pracovní poměr na dobu
určitou.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, vzdal se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno
Různé
Další zasedání zastupitelstva bude 15. 02. 2017 v 19:00.
Zápis byl vyhotoven dne 1.2.2017.
Zapisovatel: Lucie Němečková
Ověřovatelé:
paní Mikulová
pan Šimek
místostarosta Stanislav Pavlík
starosta Rudolf Vobruba

4

