OBEC MEZNO, Mezno č. p. 57, 257 86 Miličín
Telefony: starosta 776 703 393, místostarostka 721 855 385,
referentka 605 951 896, hospodářka 734 104 523
elektronická pošta: podatelna@mezno.cz, IČO 00232220, DIČ CZ00232220,
webová adresa: www.mezno.cz, datová schránka: mmwajsb

Zápis č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Mezno
ze dne 17. července 2020
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

p. Roman Šimek, p. Jana Dvořáková, p. Ing. Bc. Luděk Michálek, Ph.D.,
p. Alena Kaňková, p. Pavel Vandrovec, p. Pavel Vaněk, p. Jiří Mikula
p. Tomáš Doskočil
p. Jana Říhová, p. Rostislav Hradil, p. Jan Vachtl

Starosta obce Mezno předložil návrh programu:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu zastupitelstva
4. Kontrola minulého zápisu
5. Informace o připojení haly na štěpku.
6. Informace o vyčištění obecních studní.
7. Informace o stavu, opravách a zhotovení nových povrchů komunikací.
8. Informace o projednání stanoviska od p. Marie Chabové.
9. Informace z kontrolního dnu SŽDC.
10. Návrh na vstup do DSO BENE-BUS.
11. Návrh na pořízení nových označníků na zastávky autobusů.
12. Návrh na schválení rozpočtového opatření č.4/2020.
13. Návrh na navýšení ceny tepelné energie v centrálním vytápění a zavedení poplatku
za údržbu výměníkových stanic.
14. Návrh na změnu dodavatele el. Energie.
Program byl rozšířen o tyto body:
1. Návrh na zrušení usnesení č. 3 v zápisu č. 7 ze dne 23. 6. 2020.
2. Návrh na schválení záměru na odprodej pozemků p. č. 32 a p. č. 1254/3 v Mezně.
3. Informace o stavu mostu Stupčice Střezimíř.
4. Návrh na vyčistění a revizi studní a vrtu v osadě Mezno.
5. Návrh na poskytnutí finančního příspěvku na akci „Babouci
Lažany 2020“.
6. Návrh na schválení závěrečného účtu obce Mezno za rok 2019 s výhradami.
7. Návrh na schválení opatření k přezkoumání hospodaření obce Mezno za rok
2019.

_____________________________________________________________________________________________

1. Zahájení zasedání Zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Mezno v 19:00 hodin zahájil a řídil starosta obce pan Roman Šimek.
Starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva,
a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
_____________________________________________________________________________________________
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta obce navrhl jako zapisovatele a ověřovatele:
Zapisovatel: Jana Říhová
Ověřovatelé: Alena Kaňková, Ing. Bc. Luděk Michálek, Ph.D.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou paní Janu Říhovou a ověřovateli
zápisu paní Alenu Kaňkovou a pana Ing. Bc. Luďka Michálka, Ph.D.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
_____________________________________________________________________________________________
3. Schválení programu zastupitelstva
Starosta obce seznámil přítomné s programem a s jeho rozšířeným návrhem.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozšířený program zastupitelstva.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
_____________________________________________________________________________________________
4. Kontrola minulého zápisu
Starosta provedl kontrolu minulého zápisu a konstatoval, že úkoly jsou průběžně plněny a není
nutné přijímat žádná opatření.
_____________________________________________________________________________________________
5. Informace dle bodu 5 až 9 návrhu programu
Informace o připojení haly na štěpku.
- Starosta informoval zastupitele o nové možnosti připojení haly na štěpku. Vzhledem
k tomu, že předchozí jednání s ČEZ, a.s. bylo ukončeno bez možnosti otevření, bude
podána nová žádost.
Informace o vyčištění obecních studní.
- Starosta informoval zastupitele o plánovaném čištění 2 studen a 1 vrtu. Pan Rostislav
Hradil upozornil na skutečnost, že pravděpodobně bude zanešené i čerpadlo, které se
bude potřeba vyčistit.
Informace o stavu, opravách a zhotovení nových povrchů komunikací.
- Starosta informoval zastupitele o jednání se SŽDC o možnosti spolupráce na opravách
komunikací.
Informace z kontrolního dne SŽDC.
- Plánované dokončení trati v úseku Sudoměřice – Votice - polovina roku 2022.

Informace o projednání stanoviska od p. Marie Chabové.
- Starosta informoval zastupitele o jednání s paní Chabovou.
Všichni přítomní zastupitelé vzali předložené informace na vědomí.
____________________________________________________________________________________________
6. Návrh na vstup do DSO BENE-BUS.
Na jednání zastupitelstva byl přítomen zaměstnanec DSO BENE-BUS, pan Jan Vachtl, který
seznámil zastupitele s aktuálním děním ohledně DSO. Od 22. srpna startuje projekt Dopravní
obslužnosti Voticka, který se připravoval 2 roky. V rámci tohoto projektu bude možné jet na
jednu jízdenku autobusem až do Prahy v rámci PID. Výše příspěvku v rámci DSO BENE-BUS je
190,- Kč na obyvatele za rok. Středočeský kraj se nyní snaží zmapovat situaci a zjistit výši
příspěvků na dopravní obslužnost u jednotlivých obcí. V návaznosti na získané informace
rozhodne, kolik bude po obcích vyžadovat jako spoluúčast. Na základě konkrétního
finančního požadavku Středočeského kraje na spoluúčast pro zajištění dopravní obslužnosti a
splnění konkrétních požadavků na dopravní obslužnost obce bude rozhodnuto o případném
vstupu do DSO BENE-BUS, pokud to bude pro obec výhodné a přínosné.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na vstup do DSO BENE-BUS.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 2, zdržel se 2
Usnesení č. 3 nebylo schváleno.
_____________________________________________________________________________________________
7. Návrh na pořízení nových označníků na zastávky autobusů.
Starosta obce informoval zastupitele o potřebě pořízení 3 ks označníků na zastávky Lažany
a Mezno (u státní silnice). Pan Jan Vachtl vysvětlil zastupitelům, že zastávka Lažany je
v tzv. docházkové vzdálenosti, proto není pořízení cedule nutné a autobusy tam budou
stavět. Zastávka Mezno (u státní silnice) je mimo docházkovou vzdálenost. Pokud by tam
měly autobusy stavět, pořízení označníků je nutné. Všechny spoje, které by na této zastávce
stavěly, staví i v obci Mezno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na pořízení nových označníků
na zastávky autobusů.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 6, zdržel se 2
Usnesení č. 4 nebylo schváleno.

8. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 4/2020
Starosta obce navrhl schválení rozpočtového opatření č. 4/2020.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
_____________________________________________________________________________________________

9. Návrh na navýšení ceny tepelné energie v centrálním vytápění a zavedení poplatku
za údržbu výměníkových stanic
Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem navýšení ceny tepelné energie. Jedná se
o navýšení o inflaci, která byla v průběhu předchozích let cca 3 % ročně. Navýšení ceny
za tepelnou energii by bylo zhruba z dosavadních 260,- Kč včetně DPH na 303,- Kč včetně
DPH za 1 GJ. Navýšená cena za tepelnou energii byla konzultována s poradenskou
společností, která zajišťuje pro obec monitorovací zprávy. Pracovnice poradenské firmy
konzultovala navýšení s metodiky z Fondu životního prostředí. Vyjádření metodiků nemá
starosta k dispozici. Proto zastupitelé navrhli odložení projednání tohoto bodu a pověřili
starostu, aby se pokusil zajistit dodání potřebného dokumentu umožňujícího navýšení ceny
za tepelnou energii přímo z Fondu životního prostředí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce odkládá projednání na příští zasedání.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 1
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
_____________________________________________________________________________________________
10. Návrh na změnu dodavatele el. energie.
Starosta obce seznámil zastupitele s možností změny dodavatele el. ebergie, která by
přinesla obci úspory.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřujeme starostu přípravou podkladů nutných
pro změnu dodavatele el. energií.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
_____________________________________________________________________________________________
11. Návrh na zrušení usnesení č. 3 v zápisu č. 7 ze dne 23. 6. 2020.
Starosta obce navrhl zrušení usnesení č. 3 v zápisu č. 7 ze dne 23. 6. 2020 (návrh na zasetí
pozemku p. č. 522/1 (Na Bahnech)). Pozemek, který chtěli myslivci osázet, je pronajatý,
a tudíž nemá MS Hubert zájem na realizaci tohoto projektu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení usnesení č. 3 v zápisu č. 7 ze dne
23. 6. 2020.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
_____________________________________________________________________________________________

12. Návrh na schválení záměru na odprodej pozemků p. č. 32 a p. č. 1254/3 v Mezno.
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí pana Vostřáka o koupi pozemků p. č. 32
a p. č. 1254/3 v k. ú. Mezno (příloha č. 1).
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej pozemků p. č. 32
a p. č. 1254/3 k. ú. Mezno o výměře 413 m2 za 200Kč/m2.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 2
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
_____________________________________________________________________________________________
13. Informace o stavu mostu Stupčice Střezimíř.
Starosta obce informoval zastupitele o stavu mostu, který je nyní uzavřený. Na návrh statika
budou ještě přidělány boční sítě. Na tuto opravu je ale potřeba delší výluka, která zatím není
naplánovaná. Jakmile budou sítě umístěny, bude most pravděpodobně otevřen pro osobní a
případně i autobusovou dopravu.
Všichni přítomní zastupitelé vzali předložené informace na vědomí.
_____________________________________________________________________________________________
14. Návrh na vyčistění a revizi studní a vrtu v osadě Mezno.
Starosta obce navrhuje vyčištění a revizi studní v osadě Mezno (viz. Informace v bodě 6).
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje revizi a vyčištění studní v osadě Mezno.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
____________________________________________________________________________________________
15. Návrh na poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 5 000,- Kč na akci „Babouci Lažany 2020“
Místostarostka Alena Kaňková přednesla žádosto o poskytnutí finančního příspěvku na akci
„Babouci – Lažany 2020“, která se uskuteční 7. 8. 2020, v celkové výši 5 000,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěveku na akci
„Babouci – Lažany 2020“ ve výši 5 000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
_____________________________________________________________________________________________

16. Návrh na schválení závěrečného účtu obce Mezno za rok 2019 s výhradami.
Starosta obce seznámil zastupitele se závěrečným účtem obce Mezno za rok 2019
s výhradami.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Mezno za rok 2019
s výhradami.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
_____________________________________________________________________________________________
17. Návrh na schválení opatření k přezkoumání hospodaření obce Mezno za rok 2019.
Starosta obce seznámil zastupitele s opatřeními k přezkoumání hospodaření obce Mezno
za rok 2019.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje opatření k přezkoumání hospodaření obce
Mezno za rok 2019.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
_____________________________________________________________________________________________

18. Různé:
- Jiří Mikula informoval zastupitele o pokračujícím uzavření cesty z Mezna do Žibkova
(U Průhonu) i přesto, že již měla být otevřena. Starosta slíbil, že promluví s investorem
stavby, aby zjistil, proč nastaly tyto skutečnosti a jak dlouho bude uzavírka ještě trvat.
- Koše na basketbal, které ležely u fotbalového hřiště bez využití, byly převezeny
na dětské hřiště.
- Myšárna - ucpaná kanalizace, problém se řeší.
- V ulici u Pejšů praskla voda - záruční oprava.
- Starosta obce řeší, jak navýšit vytápění, aby byla zajištěná dostatečná dodávka tepla
do všech částí obce. Řešením je suchá štěpka a seřízení průtoků. Navýšení výkonu kotlů
již není možné.
- V Mitrovicích byl problém s vodou – špinavá (velké množství manganu a železa).
Jednalo se o vodu ze starého vrtu, který je momentálně odstaven a bude potřeba ho
zkontrolovat. Je možné, že na špatnou kvalitu vody z tohoto vrtu měly vliv odstřely při
stavbě koridoru. Problém se řeší.
- Jana Dvořáková informovala zastupitele o ukončení dobrovolné činnosti v klubovně
Mezeňáka v hasičárně, jelikož se vrací do práce. Klubovna, ve které probíhaly aktivity
pro malé děti bez přerušení 11 let, bude teď bez využití. Navrhla jako jednu z možností
nabídnutí prostor jiným organizacím, např. inzercí přes Mikroregion Voticko.
- Jana Dvořáková dále informovala zastupitele o stavu místnosti, ve které dříve
ordinovala praktická lékařka. Místnost je potřeba vyklidit, aby byla připravena
k případnému využití.
- Jana Dvořáková dále navrhla úpravu místa vedla hospody (za vývěsní cedulí, vedle
staré hasičárny) jako odpočinkové místo např. pro cyklisty.
Všichni přítomní zastupitelé vzali předložené informace na vědomí.
_____________________________________________________________________________________________
Další zasedání zastupitelstva obce Mezno se bude konat dne 31. 7. 2020 od 19.00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 22. 7. 2020

Starosta:

p. Šimek Roman

……………………………….

Zapisovatel:

p. Říhová Jana

……………………………….

Ověřovatelé zápisu:

p. Kaňková Alena

……………………………….

p. Ing. Bc. Luděk Michálek, Ph.D.

……………………………….

