Zápis č. 09 ze zasedání Zastupitelstva obce Mezno ze dne 16. října 2017
Přítomni: Vobruba, Pavlík, Mikula, Kaňková, Mikulová, Němečková, Šimek, Doskočil
Omlouvá se:
Hosté: p. Vinduška, p. Čermáková, p. Kotoučová, p. Šmejkalová
Starosta předložil návrh programu:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu zastupitelstva
4. Kontrola minulého zápisu
5. Informace o průběhu plnění podmínek poskytnuté dotace na vytápění biomasou
 Reklamace
 Vyúčtování
 Zahájení topné sezóny
6. Informace o práci v lese
7. Informace o zůstatcích na účtech obce
8. Informace o dílčí kontrole hospodaření a o průběhu mimořádné inventury
9. Informace o řešení škodní události krádež traktoru a vyvážečky
10. Informace o stavu v zakoupení nových strojů na splátky
11. Návrh na projednání bezpečnostní situace v obci Mezno
12. Návrh na projednání návrhu „Vodovodu D3“ pod dálnicí D3
13. Návrh na:




Zveřejnění smluv s firmou AGROZET České Budějovice, a. s. a s firmou Impuls-Leasing
AUSTRIA,

uzavření kupní smlouvy s vybranou firmou AGROZET České Budějovice, a. s., na
zakoupení techniky specifikované v návrhu smlouvy ve výši 2.252.750,- Kč bez DPH,
 uzavření úvěrové smlouvy s firmou Impuls-Leasing AUSTRIA včetně all-riskového
pojištění strojů podle nabídky,
 uzavření smlouvy o úvěru včetně all-riskového pojištění strojů s firmou ImpulsLeasing AUSTRIA ve výši 1.682.750,- Kč, se splátkou 31.273,- Kč měsíčně, včetně
pojištění,
14. Návrh na schválení a uzavření kupní smlouvy na dům č. p. 35 na st. parc. č. 52, st parc.
č. 52 a parc. č. 71/4 v k. ú. Mitrovice, obec Mezno, - bývalý obchod Jednoty od manželů
Zdeňka a Dany Sedlákových za dohodnutou cenu 400.000,- Kč, včetně DPH.
15. Návrh na schválení opatření k zápisu k dílčímu přezkoumání hospodaření obce Mezno
za rok 2017.
16. Návrh na opatření obecné povahy týkající se prořezání dřevin okolo silnice z Mitrovic
do Hoštic.
17. Různé.
Program byl rozšířen o tyto body:
1. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 7 a č. 8
2. Návrh na projednání návrhu rozpočtového výhledu obce Mezno na roky 2018,
2019, 2020, 2021
3. Návrh na projednání návrhu rozpočtu obce Mezno na rok 2018
4. Informace o přípravě realizace výstavby železničního koridor
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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 pana Šimka a
paní Mikulovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje zapisovatelem slečnu Němečkovou a ověřovatele zápisu pana
Šimka a paní Mikulovou.
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, 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
Vyúčtování
Zahájení topné sezóny
Práci v lese a zpracování štěpky
Stavech účtů obce
Dílčí kontrole hospodaření o průběhu mimořádné inventury
Řešení škodní události krádež traktoru a vyvážečky
Stavu v zakoupení ukradených strojů na splátky
Realizaci výstavby železničního koridoru

Všichni přítomní členové vzali předložené informace na vědomí.
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Bezpečnostní situace v obci Mezno
Starosta obce předložil návrh k projednání bezpečnostní situace v obci Mezno za účasti
zástupců Policie ČR z Votic.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno řádně projednalo bezpečnostní situaci v obci Mezno.
Vodovod pod dálnicí D3
Starosta obce předložil návrh na projednání záměru na vybudování Vodovodu pod dálnicí
D3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno po projednání předloženého záměru využití koridoru dálnice D3
k přípravě rozšíření Středočeské vodárenské soustavy schvaluje toto stanovisko:
I.
Podporuje koncepční záměr projekčně a inženýrsky společně připravovat projekt dálnice
D3 – Středočeský část Praha – Nová Hospoda a projekt rozšíření Středočeské
vodárenské soustavy propojením Posázavského skupinového vodovodu a Skupinového
vodovodu Benešov.
II.
Podporuje koncepční záměr přípravy rozšíření Středočeské vodárenské soustavy
propojením Posázavského skupinového vodovodu a Skupinového vodovodu Benešov
v koridoru dálnice D3 včetně umožnění následného propojení obcí na nově
vybudovanou infrastrukturu zařazením záměru do připravené aktualizace plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Středočeského kraje.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, vzdal 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Kupní smlouvy, smlouvy o úvěru
Starosta obce předložil návrh na zveřejnění smlouvy s firmou AGROZET České Budějovice, a. s. a
s firmou Impuls-Leasing AUSTRIA.
Uzavření kupní smlouvy s vybranou firmou AGROZET České Budějovice, a. s., na zakoupení
techniky specifikované v návrhu smlouvy ve výši 2.252.750,- Kč bez DPH.
Uzavření úvěrové smlouvy s firmou Impuls-Leasing AUSTRIA včetně all-riskového pojištění
strojů podle nabídky.
Uzavření smlouvy o úvěru včetně all-riskového pojištění strojů s firmou Impuls-Leasing AUSTRIA
ve výši 1.682.750,- Kč, se splátkou 31.273,- Kč měsíčně, včetně pojištění.
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.
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Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, vzdal se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Kupní smlouva Mitrovice
Starosta obce předložil návrh na schválení a uzavření kupní smlouvy na dům č. p. 35 na st. parc. č.
52, st parc. č. 52 a parc. č. 71/4 v k. ú. Mitrovice, obec Mezno, - bývalý obchod Jednoty od manželů
Zdeňka a Dany Sedlákových za dohodnutou cenu 400.000,- Kč, včetně DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje uzavření kupní smlouvy na dům č. p. 35 na st. parc. č. 52, st
parc. č. 52 a parc. č. 71/4 v k. ú. Mitrovice, obec Mezno, - bývalý obchod Jednoty od manželů
Zdeňka a Dany Sedlákových za dohodnutou cenu 400.000,- Kč, včetně DPH a zároveň zmocňuje
starostu k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, vzdal se 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Dílčí přezkoumání
Starosta obce předložil návrh na schválení opatření k závěrům z dílčího přezkoumání hospodaření
obce Mezno za rok 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje opatření k závěrům z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Mezno za rok 2017.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, vzdal se 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Rozpočtové opatření č. 7 a č. 8
Starosta obce předložil návrh na schválení rozpočtového opatření č. 7 a č. 8.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje rozpočtové opatření č. 7 a č. 8.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, vzdal se 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Rozpočtový výhled obce Mezno
Starosta obce předložil návrh na projednání návrhu rozpočtového výhledu obce Mezno na roky
2018, 2019, 2020, 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno projednalo návrh na rozpočtový výhled obce Mezno na roky 2018,
2019, 2020, 2021.
Rozpočet obce Mezno
Starosta obce předložil návrh na projednání návrhu rozpočtu obce Mezno na rok 2018
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Mezno projednalo návrh rozpočtu obce Mezno na rok 2018.
Opatření obecné povahy
Starosta obce předložil návrh opatření obecné povahy týkající se prořezání dřevin okolo silnice
z Mitrovic do Hoštic.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje návrh na opatření obecné povahy týkající se prořezání dřevin
okolo silnice z Mitrovic do Hoštic.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, vzdal se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Různé:

Další zasedání zastupitelstva bude 15. listopadu v 19:00.
Zápis byl vyhotoven dne 25. 10. 2017.
Zapisovatel: Lucie Němečková

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