Č. 03
Zápis a usnesení ze zasedání OZ Mezno ze dne 22. března 2012
Přítomni: Vobruba, Marek, Pejša, Candrová, Šimek, Pavlík, Doskočil, Vaněk, Němeček
Omluveni:
Hosté:
I. Zahájení
Zahájení zasedání provedl starosta obce pan Vobruba, seznámil přítomné s
programem, ke kterému se nikdo nevyjádřil ani nežádal změnu či doplnění a byl
schválen všemi hlasy přítomných členů zastupitelstva. Schůze zastupitelstva je
usnášeníschopná. Starosta provedl kontrolu minulého zápisu a vedl schůzi.
II. Program:
1. Informace o: výroční schůzi sdružení obcí „Benebus“,
nutnosti vyklidit objekt „Kabelovny“,
poskytnutí dotací na dovybavení cyklostezek,
průběhu prací na stavbě vodovodu Mitrovice.
2. Návrh na konečné schválení realizace akce „Centrální vytápění na biomasu v obci Mezno“
v případě schválení podané žádosti o dotace příslušným státním orgánem.
3. Návrh na schválení projektové dokumentace a výkazu výměr na akci „Centrálního vytápění
na biomasu v obci Mezno“, předloženou společností KWADRAL s.r.o., jako podklad pro
přípravu a organizaci výběrového řízení na generálního dodavatele stavby.
4. Návrh na schválení a uzavření smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen
v souvislosti s plánovanou výstavbou vodovodní přípojky ke stavebním parcelám za
bytovkou.
5. Návrh na změnu rozpočtu obce na rok 2012 podle podkladů k rozpočtovému opatření č. 1
zpracovaných paní Kroupovou.
III. Volba ověřovatelů zápisu.
Proběhla volba ověřovatelů zápisu a navržení členové zastupitelstva Pejša, Vaněk,
byli jednomyslně zvoleni. Dále proběhla kontrola minulého zápisu, ze které nevyplynula
nutnost dalšího projednávání.
IV. Průběh zasedání zastupitelstva
1. Starosta předložil zastupitelstvu informace o:
výroční schůzi sdružení obcí „Benebus“,
nutnosti vyklidit objekt „Kabelovny“,
poskytnutí dotací na dovybavení cyklostezek,
průběhu prací na stavbě vodovodu Mitrovice.
Všichni přítomní členové zastupitelstva vzali informace na vědomí bez dalších připomínek.
2. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na konečné schválení realizace akce „Centrální
vytápění na biomasu v obci Mezno“ v případě schválení podané žádosti o dotace příslušným
státním orgánem. Přítomní členové zastupitelstva hlasovali takto: 6 pro návrh, jeden proti
návrhu a dva se zdrželi hlasování.
3. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na schválení projektové dokumentace a výkazu
výměr na akci „Centrálního vytápění na biomasu v obci Mezno“, předloženou společností
KWADRAL s.r.o., jako podklad pro přípravu a organizaci výběrového řízení na generálního
dodavatele stavby. Všichni přítomní členové zastupitelstva jednomyslně schválili bez další
diskuze předložený návrh.
.

4. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na schválení a uzavření smluv o smlouvách
budoucích na zřízení věcných břemen v souvislosti s plánovanou výstavbou vodovodní
přípojky ke stavebním parcelám za bytovkou. Všichni přítomní členové zastupitelstva
jednomyslně zamítli bez další diskuze předložený návrh a zároveň zmocnili starostu k jejímu
podpisu.
5. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na změnu rozpočtu obce na rok 2012 podle podkladů
k rozpočtovému opatření č. 1 zpracovaných paní Kroupovou. Všichni přítomní členové
zastupitelstva jednomyslně schválili bez další diskuze předložený návrh.
V. Usnesení
A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
a) realizaci akce „Centrální vytápění na biomasu v obci Mezno“ v případě schválení podané
žádosti o dotace příslušným státním orgánem,
b) projektovou dokumentaci a výkaz výměr na akci „Centrálního vytápění na biomasu v obci
Mezno“, předloženou společností KWADRAL s.r.o., jako podklad pro přípravu a organizaci
výběrového řízení na generálního dodavatele stavby,
c) uzavření smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen v souvislosti
s plánovanou výstavbou vodovodní přípojky ke stavebním parcelám za bytovkou a zároveň
zmocnění starosty k jejímu podpisu,
d) změnu rozpočtu obce na rok 2012 podle podkladů k rozpočtovému opatření č. 1
zpracovaných paní Kroupovou.
B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
Informace o :
výroční schůzi sdružení obcí „Benebus“,
nutnosti vyklidit objekt „Kabelovny“,
poskytnutí dotací na dovybavení cyklostezek,
průběhu prací na stavbě vodovodu Mitrovice.
C) Obecní zastupitelstvo ukládá:
a) Obecnímu úřadu zajistit realizaci schválených úkolů.
b) Starostovi:
- uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen v souvislosti
s plánovanou výstavbou vodovodní přípojky ke stavebním parcelám za bytovkou a zároveň
jej zmocňuje k jejich podpisu,
c) Paní Kroupové provést změnu rozpočtu obce na rok 2012 podle podkladů k rozpočtovému
opatření č. 1.
VI. Termín konání příštího zasedání OZ
Dne 19. dubna 2012 v 19. hodin.
Zapsal starosta obce: Vobruba ………………… Místostarosta obce: Marek .......……………
Ověřil: Pejša ….....................……………….... Vaněk

...…....………………………......

