Zápis č. 07 ze zasedání Zastupitelstva obce Mezno ze dne 26. července 2017
Přítomni: Vobruba, Pavlík, Mikula, Kaňková, Mikulová, Němečková, Šimek
Omlouvá se: Doskočil
Hosté: pan Pejša

Starosta předložil návrh programu:
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.
Reklamace
Příprava vyúčtování
Příprava na topnou sezonu
Průběžné hodnocení na SFŽP
5. Informace o práci v lese a zpracování štěpky.
6. Informace o stavech účtů obce.
7. Informace o vedení účetnictví a o přípravě mimořádné inventury.
8. Informace o řešení škodní události - krádež sekačky na hřišti v Mezně a
protečení KD Mezno.
9. Informace o krádeži traktoru a vyvážečky.
10. Informace o cenové nabídce na odkoupení nepotřebné vojenské techniky.
11. Návrh na zakoupení nového traktoru a vyvážecího přívěsu podle nabídky
AGROZET.
12. Návrh na jmenování inventarizační komise a provedení jejího proškolení.
13. Návrh na projednání podnětu paní Olmrové ohledně zvoničky ve Stupčicích.
14. Různé.

1

Zahájení zasedání Zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Mezno v 19:00 hod. zahájil a řídil starosta obce Rudolf Vobruba.
Starosta konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta obce navrhl určit zapisovatelem slečnu Němečkovou a ověřovatele zápisu pana Šimek a
paní Mikulová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje zapisovatelem slečnu Němečkovou a ověřovatele zápisu pana
Šimka a paní Mikulovou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, vzdal se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno
Schválení programu zastupitelstva
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje program zastupitelstva.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, vzdal 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Kontrola minulého zápisu
Starosta provedl kontrolu minulého zápisu, konstatoval, že úkoly jsou průběžně plněny a není nutné
přijímat žádná opatření. Dále pak vedl schůzi.
Zastupitelům byly podány následující informace o:









Průběhu plnění podmínek poskytnuté dotace na vytápění biomasou.
Reklamace
Příprava vyúčtování
Příprava na topnou sezonu
Průběžné hodnocení
Práci v lese a zpracování štěpky.
Zůstatcích na účtech obce.
Vedení účetnictví a o přípravě mimořádné inventury
Řešení škodní události krádeže sekačky na hřišti v Mezně a protečení KD Mezno.
Krádeži traktoru a vyvážečky.
Cenové nabídce na odkoupení nepotřebné vojenské techniky. Byly prodány dvě V3S
za 125 000 Kč.

Všichni přítomní členové vzali předložené informace na vědomí.
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Zakoupení traktoru a vyvážečky
Starosta obce předložil návrh na zakoupení traktoru a vyvážečky na splátky, a o podání
žádosti o dotaci na garanční lesnický fond.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje:
zakoupení traktoru a vyvážečky podle nabídky firmy AGROZET České Budějovice, a. s.,
uzavření kupní smlouvy s firmou AGROZET České Budějovice, a. s., na zakoupení techniky
specifikované v návrhu smlouvy,
úvěr od firmy Impuls-Leasing AUSTRIA včetně all-riskového pojištění strojů podle nabídky,
uzavření smlouvy o úvěru včetně all-riskového pojištění strojů s firmou Impuls-Leasing AUSTRIA,
podání žádosti o dotaci na úroky z úvěru na Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.,
přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na úroky z úvěru s Podpůrným a garančním
rolnickým a lesnickým fondem, a. s. a zároveň zmocňuje starostu k podpisu všech těchto žádostí a
smluv.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, vzdal se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Inventarizační komise
Starosta obce předložil návrh na jmenování inventarizační komise a proškolení členů komise.
Jmenováni byli: předseda: paní Kaňková
místopředseda: pan Pavlík,
členové: pan Mikula, pan Šimek, pan Doskočil, slečna Němečková, pan Vandrovec
Pavel, pan Pěknic Radek, pan Stibor a pan Daněk
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje výše uvedené členy inventarizační komise a jejich
proškolení.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, vzdal se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Zvonička Stupčice
Starosta obce předložil k projednání podnět paní Olmrové ohledně zvoničky ve Stupčicích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno bere na vědomí podnět paní Olmrové.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, vzdal se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Různé:
Další zasedání zastupitelstva bude 6. září 2017 v 19:00.
Zápis byl vyhotoven dne 5.8.2017.
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Zapisovatel: Lucie Němečková

Ověřovatelé:
pan Šimek
paní Mikulová
místostarosta: Stanislav Pavlík
starosta: Rudolf Vobruba
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