Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Mezno ze dne 9. dubna 2018
Přítomni: Vobruba, Pavlík, Mikula, Kaňková, Němečková, Šimek, Doskočil, Mikulová
Omlouvá se:
Hosté: Zemín Lubomír, Vandrovec František, Šimáková Marie, Endrych Stanislav Karel, Šimková
Radka, Šimek Milan, Otradovcová Eva, Mládek Milan, Vaněk Pavel, ing.Richtrová Marie, Marek
Miroslav, Bc. Dvořáková Jana
Starosta předložil návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení.
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Schválení programu zastupitelstva.
Kontrola minulého zápisu.
Informace o problematice centrálního vytápění na biomasu.
Informace o přípravě komunálních voleb do zastupitelstva.
Informace o stavu oprav vodovodu Mitrovice.
Návrh na uspořádání májových oslav včetně finančního zajištění.
Návrh na schválení změny stanov Mikroregionu Voticko v souvislosti s GDPR
(ochrana osobních údajů).
Různé.

Zahájení zasedání Zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Mezno v 18:00 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 Mikulu a
pana Šimka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje zapisovatelem slečnu Němečkovou a ověřovatele zápisu pana
Mikulu 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
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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:
 problematice centrálního vytápění na biomasu.
 přípravě komunálních voleb do zastupitelstva.
 informace o stavu oprav vodovodu Mitrovice.
Všichni přítomní členové vzali předložené informace na vědomí.

Májové oslavy
Starosta obce předložil návrh na schválení uspořádání májových oslav včetně finančního zajištění
v tomto rozsahu: Osada Mezno 1.500,- Kč, osada Mitrovice 1.500,- Kč, osada Lažany 1.000,- Kč a
osada Stupčice 1.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje uspořádání májových oslav včetně finančního zajištění
v tomto rozsahu: Osada Mezno 1.500,- Kč, osada Mitrovice 1.500,- Kč, osada Lažany 1.000,- Kč a
osada Stupčice 1.000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, vzdal se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Změna stanov Mikroregionu Voticko
V souvislosti s novou agendou Pověřence pro ochranu osobních údajů, kterou bude vykonávat
Mikroregion Voticko v rámci své činnosti pro členské obce, je třeba upravit Stanovy svazku obcí.
Schválení této změny musí být dle doporučení Ministerstva vnitra projednáno na všech
zastupitelstvech členských obcí (i těch členských obcí, které případně nebudou chtít GDPR řešit
skrze mikroregion – schválení změny Stanov automaticky nezavazuje obec k využívání této nové
služby) a až poté bude změna schválena na Členské schůzi mikroregionu, předpoklad na zasedání
dne 16. 5. 2018.
Starosta obce předložil návrh na schválení změny stanov Mikroregionu Voticko v souvislosti
s GDPR takto: do čl. IV. Stanov bude doplněn předmět činnosti e) činnost Pověřence pro ochranu
osobních údajů a agenda spojená s GDPR.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo po projednání souhlasí se změnou Stan Dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Voticko – do čl. IV. Stanov bude doplněn předmět činnosti e) činnost Pověřence pro ochranu
osobních údajů a agenda spojená s GDPR.
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Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, vzdal se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Různé:
Další zasedání zastupitelstva bude 16. května 2018 v 19:00.
Zápis byl vyhotoven dne 20. 4. 2018.
Zapisovatel: Lucie Němečková

Ověřovatelé:
pan Šimek
pan Mikula
místostarosta: Stanislav Pavlík
starosta: Rudolf Vobruba
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