OZNÁMENÍ
o konání zasedání zastupitelstva Obce Mezno
dne 26. 09. 2018 od 19.00 hodin
v prostorách Obecního úřadu Mezno
Program:
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
 Zahájení topné sezony.
 Vyúčtování
6. Informace o zůstatcích na účtech obce.
7. Informace o přípravě komunálních voleb do obecního zastupitelstva obce.
8. Informace o průběhu stavby koridoru.
9. Informace o průběhu opravy vodovodu Mitrovice.
10. Informace o průběhu dílčí kontroly hospodaření obce Mezno za rok 2018.
11. Informace o oslavách 100 letého výročí české státnosti.
12. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 7.
13. Návrh na schválení a uzavření smlouvy na prodej části obecního pozemku 1254/1
v k. ú. Mezno paní Platilové podle geometrického plánu za 100 Kč za 1 m2 a
zmocnění starosty k jejímu podpisu.
14. Návrh na uzavření dodatku k dohodě o užívání obecních komunikací ke stavbě
„Koridoru“ a zmocnění starosty k jeho podpisu.
15. Návrh na poskytnutí daru SDH Mezno ve výši 25.000,- Kč.
16. Návrh na schválení a uzavření smlouvy na pronájem nebytový prostor v KD
Mezno č. p. 57 v rozsahu jedné místnosti o výměře cca 40 m2 s vchodem zezadu
KD panu Jiřímu Mikulovy jako skladové prostory, a zmocnění starosty k jejímu
podpisu.
17. Návrh na schválení a uzavření smlouvy na pronájem nebytový prostor
Hasičském domu v Mezně v rozsahu jedné místnosti (čekárna) o výměře cca 16
– 20 m2 panu Vladimírovi Šimákovi jako kancelář, a zmocnění starosty k jejímu
podpisu.
18. Návrh na schválení finančního příspěvku v maximální výši 35.000,- na
zpracování Studie proveditelnosti využití drážního tělesa a cyklostezka Mezno –
Votice (Voticko II.) s předpokládanou celkovou cenou 180 000,- Kč.
19. Návrh na příspěvek do Celostátní sbírky na zadluženou obec Prameny.
20. Návrh na objednání plošné deratizace obce v ceně cca 5.000,- Kč.
21. Návrh na schválení „Návrhu rozpočtu obce Mezno na rok 2019“.
22. Různé.
Zasedání zastupitelstva je veřejné.
Starosta Obce Mezno
Rudolf Vobruba v. r.

