OZNÁMENÍ
o konání zasedání zastupitelstva Obce Mezno
dne 28. 11. 2018 od 19.00 hodin
v prostorách Obecního úřadu Mezno

Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Schválení programu zastupitelstva.
Informace o průběhu plnění podmínek poskytnuté dotace na vytápění biomasou.
 Reklamace
 Průběh topné sezóny
5. Informace o zůstatcích na účtech obce.
6. Informace o průběhu stavby koridoru.
7. Informace o průběhu opravy vodovodu Mitrovice.
8. Informace o jednáních na sdružení obcí:
 Mikroregion Voticko
 Kraj Blanických rytířů
 Návrh na schválení příspěvku na společnou propagaci ve výši 10.000,- Kč
9. Informace o bezpečnostní situaci.
10. Informace o přípravě prověrky BOZP.
11. Schválení vyrovnaného rozpočtu obce Mezno na rok 2019.
12. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 8 a č. 9.
13. Návrh na schválení dodatku na svoz odpadu se společností Compag Votice s.r.o.
a zmocnění starosty k jeho podpisu.
14. Návrh na změnu osoby pokladníka obce Mezno – paní Dagmar Šmejkalová.
15. Návrh na zřízení kulturního výboru Zastupitelstva obce Mezno, volba předsedy
a jeho členů.
16. Příprava inventarizace za rok 2018.
 Příkaz k provedení inventarizace za rok 2018
 Stanovení inventarizační komise
 Proškolení členů inventarizační komise
17. Informace o provádění aplikace směrnice obce Mezno pro práci s osobními údaji
č. 1/2018.
18. Návrh na schválení a uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor
v Hasičském domu v Mezně v rozsahu jedné místnosti o výměře 12 m2 paní Lucii
Pavlíkové jako kadeřnictví za cenu nájmu 300,- Kč měsíčně, včetně služeb
s nájmem spojených a zmocnění starosty k podpisu této smlouvy.

19. Návrh na zadání provedení pasportizace místních komunikací obce Mezno ve
spolupráci s DSO Voticko, včetně zmocnění starosty k podpisu případné smlouvy
na provedení pasportizace.
20. Návrh na schválení podání žádosti o dotaci na opravy vybraných místních
komunikací a zmocnění starosty k jejímu podpisu.
21. Návrh na schválení finančního příspěvku a jeho vyplacení v maximální výši
25.000,- na zpracování Studie proveditelnosti využití drážního tělesa a
cyklostezka Mezno – Votice (Voticko II.) s předpokládanou celkovou cenou
150 000,- Kč.
22. Návrh na podání žádosti o zpracování návrhu znaku a vlajky obce v souvislosti
s významným výročím 550. let od první dochované písemné zmínky o obci Mezno
a zmocnění starosty k podepisování všech dokumentů souvisejících s vyřízením
této záležitosti.
23. Návrh na uspořádání oslav příchodu adventu spojených s rozsvěcením vánočního
stromečku pořádané první adventní neděli, tj. 2. 12. 2018, včetně finančního
zajištění.
24. Různé.
Zasedání zastupitelstva je veřejné.
Ing. Bc. Luděk Michálek, Ph.D. v. r.
Starosta Obce Mezno

