OBEC MEZNO, Mezno č. p. 57, 257 86 Miličín
Telefony: starosta 776703393, hospodářka 734104523
elektronická pošta: podatelna@mezno.cz, IČO 00232220, DIČ CZ00232220,
webová adresa: www.mezno.cz, datová schránka: mmwajsb

Zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Mezno
ze dne 11. února 2020
Přítomni: p. Eva Otradovcová, p. Jana Dvořáková, Ing. Bc. Luděk Michálek, Ph.D.,
p. Alena Kaňková, p. Pavel Vandrovec, p. Pavel Vaněk, p. Jiří Mikula,
p. Tomáš Doskočil, p. Roman Šimek
Omluveni:
Hosté:
p. Rudolf Vobruba, p. Rostislav Hradil, p. Ondřej Čichovský

Starostka obce Mezno předložila návrh programu:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu zastupitelstva
Kontrola minulého zápisu
Informace o průběhu plnění podmínek poskytnuté dotace na vytápění biomasou
• Reklamace
6. Informace o zůstatcích finančních prostředků na účtech obce
7. Informace o termínu provedení auditu hospodaření obce Mezno za kalendářní rok
2019 – dne 18. května 2020
8. Informace o změnách v poskytování služeb České pošty - poštovny v obci Mezno
9. Informace o pracích v lese
10. Informace o podané žádosti na pronájem obecního bytu
11. Informace o tvorbě nových internetových stránek obce Mezno
12. Informace o jednání konaného dne 24. ledna 2020 se zástupci státní organizace
Správa železnic a OHL ŽS, a.s. v prostorách Obecního úřadu Mezno a v místě
stavby vodojemu
13. Informace o uzavření dotačního titulu „Oslava 550 let obce“
14. Informace o průběžném splácení a zůstatku pro případné jednorázové doplacení
finanční sankce z dotačního titulu „Centrální vytápění“
15. Informace o vytvoření Řádu veřejného pohřebiště obce Mezno ke schválení
Krajským úřadem Středočeského kraje
16. Informace o montáži GPS jednotky do obecního traktoru a následné instalaci
patřičného souvisejícího softwaru
17. Návrh na schválení kontrolních tabulek obce Mezno v rámci koncepce nového
systému odpadového hospodářství
18. Návrh na schválení finančního příspěvku na rok 2020 na činnost spolku Železnice
Česká Sibiř v celkové výši 5.000, - Kč a zmocnění starostky obce k podpisu
darovací smlouvy
1.
2.
3.
4.
5.

19. Návrh na schválení finančního příspěvku na rok 2020 na činnost spolku včelařů
v katastru naší obce v celkové výši 5.000, - Kč a zmocnění starostky obce k podpisu
darovací smlouvy
20. Návrh na uzavření a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-6015995VB/1, název stavby: Mezno
- kNN - p. č.237/2 a zmocnění starostky obce k jejímu podpisu
21. Návrh na schválení a uveřejnění záměru na pronájem obecního bytu v prostorách
kulturního domu č. p. 57, v k. ú. Mezno
22. Výběr vítězné nabídky na opravu obecního objektu „kovárny“ v osadě Lažany ze
všech předložených nabídek v rámci dotačního titulu Středočeského fondu obnovy
venkova a zmocnění starostky obce k podpisu smlouvy o dílo
23. Výběr vítězné nabídky na dodávku a montáž topného systému v obecním objektu
hasičské zbrojnice v osadě Mezno ze všech předložených nabídek v rámci
dotačního titulu Středočeského fondu obnovy venkova a zmocnění starostky obce
k podpisu smlouvy o dílo
24. Situace obsazení pracovního místa účetní obce Mezno
Program byl rozšířen o tyto body:
1. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 1/2020
2. Volba nového starosty obce

1. Zahájení zasedání Zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Mezno v 19:00 hodin zahájila a řídila starostka obce Eva Otradovcová.
Starostka přivítala všechny přítomné a konstatovala, že je přítomno 9 členů zastupitelstva,
a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

2. Rezignace p. Evy Otradovcové na funkci starostky obce a mandát člena Zastupitelstva obce
Mezno
Starostka obce p. Eva Otradovcová podala k datu 11. 2. 2020 rezignaci na funkci starosty obce
a zároveň na mandát člena Zastupitelstva obce Mezno.
Přítomní zastupitelé vzali rezignaci na vědomí.

3. Volba funkce neuvolněného starosty obce Mezno
Zastupitel pan Jiří Mikula navrhl volbu funkce nového neuvolněného starosty obce Mezno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje volbu funkce neuvolněného starosty.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1,
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

4. Volba starosty obce Mezno.
Pan Jiří Mikula navrhl do funkce neuvolněného starosty obce Mezno p. Romana Šimka a
zároveň navrhuje plat neuvolněného starosty v minimální zákonné výši.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje do funkce neuvolněného starosty
p. Romana Šimka a plat starosty v minimální zákonné výši.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1,
Usnesení č.2 bylo schváleno.

5. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatel: pan Roman Šimek
Ověřovatelé: paní Alena Kaňková, pan Tomáš Doskočil
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje zapisovatelem p. Romana Šimka
a ověřovateli zápisu p. Alenu Kaňkovou a p. Tomáše Doskočila.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

6. Schválení rozšířeného programu zastupitelstva
Starosta obce seznámil přítomné s rozšířeným návrhem programu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje rozšířený program zastupitelstva.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

7. Kontrola minulého zápisu
Starosta provedl kontrolu minulého zápisu, konstatoval, že úkoly jsou průběžně plněny a není
nutné přijímat žádná opatření.
______________________________________________________________________________

8. Informace dle bodů 5 – 16 návrhu programu

-

-

průběhu plnění podmínek poskytnuté dotace na vytápění biomasou
• Reklamace
• možnost přeúvěrování stávající úvěrové smlouvy v souvislosti s nabídkou jiného
bankovního ústavu o poskytnutí nižší úrokové sazby
Informace o zůstatcích finančních prostředků na účtech obce.
Informace o termínu provedení auditu hospodaření obce Mezno za kalendářní rok 2019
- dne 18. května 2020

-

Informace o změnách v poskytování služeb České pošty - poštovny v obci Mezno
Informace o pracích v lese
Informace o podané žádosti na pronájem obecního bytu
Informace o tvorbě nových internetových stránek obce Mezno
Informace o jednání konaného dne 24. ledna 2020 se zástupci státní organizace Správa
železnic a OHL ŽS, a.s. v prostorách Obecního úřadu Mezno a v místě stavby vodojemu
Informace o uzavření dotačního titulu „Oslava 550 let obce“
Informace o průběžném splácení a zůstatku pro případné jednorázové doplacení
finanční sankce z dotačního titulu „Centrální vytápění“
Informace o vytvoření Řádu veřejného pohřebiště obce Mezno ke schválení Krajským
úřadem Středočeského kraje
Informace o montáži GPS jednotky do obecního traktoru a následné instalaci patřičného
souvisejícího softwaru

Všichni přítomní zastupitelé vzali předložené informace na vědomí.

9. Návrh na schválení kontrolních tabulek obce Mezno v rámci koncepce nového systému
odpadového hospodářství. (bod 17. návrhu programu)
Starosta obce Mezno předložil informace o novém systému odpadového hospodářství
a informovala zastupitele o nedodání všech dokumentů od firmy ARCH consulting s.r.o.,
tudíž nemohl tento bod být projednán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno odkládá tento bod z důvodu nedodání kompletní dokumentace
od dodavatele.
Výsledek hlasování: pro7, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
10. Návrh na schválení finančního příspěvku na rok 2020 na činnost spolku Železnice Česká
Sibiř v celkové výši 5.000.- Kč a zmocnění starosty obce k podpisu darovací smlouvy. (bod
18. návrhu programu)
Starosta obce Mezno předložil zastupitelům návrh na poskytnutí finančního příspěvku spolu
Železnic Česká Sibiř, ve kterém je obec Mezno členem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč
a zmocňuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
11. Návrh na schválení finančního příspěvku na rok 2020 na činnost spolku včelařů
v katastru naší obce v celkové výši 5.000,- Kč a zmocnění starosty k podpisu darovací
smlouvy. (bod 19. návrhu programu)

Starosta obce Mezno předložil žádost spolku včelařů našeho katastru o finanční příspěvek ve
výši 5.000,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč
a zmocňuje starostu k podpisu darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
12. Návrh na uzavření a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IP-12-6015995VB/1, název stavby: Mezno – kNN – p. č.
237/2 a zmocnění starosty k jejímu podpisu. (bod 20. návrhu programu)
Starosta obce Mezno předložil návrh na schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-6015995VB/1, název stavby:
Mezno – kNN – p. č. 237/2 a zmocnění starosty k jejímu podpisu. Zastupitelstvo dále vedlo
diskusi o této smlouvě a rozhodlo, že toto řešení na připojení elektrické přípojky do skladu
štěpky je přijatelné.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mezno schvaluje smlouvu projednanou v bodu 20 a zmocňuje starostu
k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
13. Návrh na schválení a uveřejnění záměru na pronájem obecního bytu v prostorách
kulturního domu č. p. 57, v k ú Mezno. (bod 21. návrhu programu)
Starosta obce předložil návrh na schválení záměru pronájmu obecního bytu 2 +kk
v kulturním domě č. p. 57 na žádost pana Pavla Homoly ml. Zastupitelstvo tuto žádost
projednalo a bere ji na vědomí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na pronájem obecního bytu 2+1 v kulturním domě
č. p. 57.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
14. Výběr vítězné nabídky na opravu obecního objektu ,,kovárny“ v osadě Lažany ze všech
předložených nabídek v rámci dotačního titulu Středočeského fondu obnovy venkova
a zmocnění starosty obce k podpisu smlouvy o dílo. (bod 22. návrhu programu)
Starosta obce odkládá bod č. 22 z důvodu nedostatku předložených nabídek na příští
zastupitelstvo (dotační titul 1.000 Kč/občan v rámci dotačního titulu Středočeského fondu
obnovy venkova).
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce odkládá tento bod na příští zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
15. Výběr vítězné nabídky na dodávku a montáž topného systému v obecním objektu
hasičské zbrojnice v osadě Mezno ze všech předložených nabídek v rámci dotačního titulu
Středočeského fondu obnovy venkova a zmocnění starosty k podpisu smlouvy o dílo. (bod
23. návrhu programu)
Starosta obce odkládá bod č. 23 na příští zastupitelstvo ze stejného důvodu jako v bodu 22
(dotační titul 1.000 Kč/občan v rámci dotačního titulu Středočeského fondu obnovy
venkova).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá tento bod na příští zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

16. Situace obsazení pracovního místa účetní obce Mezno.
Starosta obce informoval zastupitele o ukončení pracovního poměru účetní obce Mezno, a
to k 31. 3. 2020. Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.

17. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 1/2020
Starosta obce podal zastupitelstvu návrh na schválení rozpočtového opatření č.1/2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového opatření č.1/2020.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Další zasedání zastupitelstva obce Mezno se bude konat dne 25. 2. 2020 od 19.00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 19. 2. 2020

Starosta a zapisovatel:

p. Šimek Roman

……………………………….

Ověřovatelé zápisu:

p. Kaňková Alena

………………………………..

p. Doskočil Tomáš

…………………………………

