Zápis č. 5 /2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Mezná, konaného
dne 30.5.2015 od 19.00 v kanceláři OÚ
Přítomni: Švarc Lukáš., Štefan Lukáš, Mgr. Romana Chvojková, Havelda Jiří, Vladimír
Bouška
Omluveni: Marie Oubramová, Ing. Václav Pražma
Hosté: Věra Hájíčková, Ing.Jan Kocmich, Milena Žítová, Jan Fiala, Vlasta Nýdlová, Božena
Chalupová, Vlastislav Štefan, Jan Kolář, Miroslav Drs
Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášení schopné.
Zápis provede: Mgr.Romana Chvojková
Ověřovatelé zápisu: Lukáš Švarc, Lukáš Štefan
Program zasedání:
1. Zahájení a schválení programu zasedání
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Rekonstrukce Pergoly
4. Využití dotace na zpevnění plochy -MAS
5. Řešení bioodpadů v obci-místo pro kontejnery, umístění nádob tříděného odpadu
6. Využití dotační možnosti-mikroreg. Soběslavsko
7. Návrh změn k přípravě projektu požární nádrže
8. Koncepce dalšího vývoje
9. Změny v zastupitelstvu-kontrolní výbor, finanční výbor, odměny
10.Různé
11.Diskuze, závěr

1.1.Místostarosta přivítal přítomné zastupitele, hosty, zahájil zasedání a přečetl program
zasedání. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
2. Místostarosta jmenoval zapisovatelkou Mgr.Romanu Chvojkovou a ověřovatele Lukáše
Štefana a Lukáše Švarce. Zastupitelstvo schvaluje.
3. Místostarosta předložil zastupitelstvu vizualizaci pro vypracování projektu na pergolu u
hospody. Zastupitelstvo schválilo.
4. Místostarosta představil projekt na zpevněnou plochu pod pergolu u hospody. Mgr.
Romana Chvojková se ptá kolik m2 bude zpevněno. Vladimír Bouška odpovídá, že cca 35
m2. Vlastislav Štefan se dotazuje kolik bude dotace a kolik obec zaplatí. V. Bouška odpovídá,
že 28 tis. zaplatí obec a cca 65 tis. bude dotace. Místostarosta navrhuje použít dřevo na
pergolu z obecního lesa. Pan Ing. Jan Kocmich se dotazuje proč to není jako veřejná zakázka

na internetu. Vladimír Bouška odpovídá, že v této fázi to ještě není veřejná zakázka, ale na
internetu to bude.
5. Vladimír Bouška navrhuje přemístění kontejnerů na tříděný odpad a vedle nich zřízení kontejnerů
na bioodpad. Zastupitelstvo schvaluje.
6.1. Místostarosta navrhuje využití dotace na zpevnění plochy pod kontejnery na tříděný odpad a na
bioodpad. Zastupitelstvo schvaluje.
7. Vladimír Bouška navrhuje změnu koncepce zacházení s odpadními vodami. Místo plánované
čističky pod obcí,navrhuje řešení svedení kanalizace z požární nádrže do lokality nefunkčního rybníka
,,Zuzaňák,,kde by byl prostor pro realizaci kořenové čističky před samotnou vpustí do rybníka ,jehož
funkce by byla obnovena.Kanalizaci z území cca1/3 obce by řešila tlaková kanalizace.
Ing. Kocmich se dotazuje jaká bude energetická náročnost tlakového potrubí.
Zastupitelstvo navrhuje dopracovat studii realizovatelnosti a energetické náročnosti projektu.
8. Vladimír Bouška navrhuje změnu v odměnách.2 místostarosta Ing Václav Pražma bude dostávat
měsíční odměnu 1500 kč čistého. Ing. Pražma není přítomen, ale Vladimír Bouška přítomné
ubezpečuje, že je s ním na této částce domluvený a souhlasí. Zastupitelstvo schvaluje.
9. Vladimír Bouška se dotazuje, zda nenastala nutnost měnit složení finančního a kontrolního výboru.
Vlastislav Štefan odpovídá, že ano.1.Místostarosta nemůže vykonávat funkci ve finančním výboru,
proto byly přítomní hosté vyzváni, zda by nechtěli tuto funkci vykonávat. Přihlásil se Ing. Jan Kocmich,
že by měl o funkci zájem. Zastupitelstvo ho schválilo jako člena finanční komise
10. Mgr. Romana Chvojková přečetla usnesení z minulého zasedání. Zastupitelstvo schválilo.
11. Diskuze
Vladimír Bouška oznámil, že nechá vyčistit odpady v úřadovně.
Pan Fiala se dotazuje, kdo dělal projekt na současnou pergolu u hospody a zda je na ní povolení.
Vyšlo najevo, že je bez projektu a bez povolení. Vladimír Bouška ubezpečuje, že se dají věci do
pořádku.
Jan Kolář se dotazuje, jestli je zájem aby nadále dělal webové stránky. Vladimír Bouška odpovídá, že
má zájem.
Vlastislav Štefan se dotazuje na plat místostarosty Vladimíra Boušky. Je to podle zákona cca 20 tis.kč
hrubého.
Ing. Jan Kocmich děkuje za projevenou důvěru, sděluje, že bude na schůze chodit a je rád, že se
probírají i odměny zastupitelů a komisí. Za starosty Vlastislava Štefana se prý nikdy nic nedozvěděl.
Vlastislav Štefan odpovídá, že v komisích seděli kromě zastupitelů také paní Oubramová a pan
Hrdlička a vše je v zápisech k dispozici.
Vladimír Bouška ukončuje ,,při ,, konstatováním, že se jedná o historické záležitosti.
Jan Kolář oznamuje, že kroniku Mezné bude vést do konce roku 2015. Nyní je vedena elektronicky.
Jan Kolář upozorňuje, že je nutné nalézt správce na nohejbalové hřiště, jinak se zničí naplavenou
zeminou a kamínky.
Jan Fiala upozorňuje na špatný stav střechy na autobusové zastávce, hrozí pád desek.

Místostarosta končí zasedání.

Vyhotovila: Mgr. Romana Chvojková
Ověřovatelé zápisu: Lukáš Štefan, Lukáš Švarc

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MEZNÁ
Ze zasedání č. 5/2015 ze dne 30.5. 2015od 19:00 v kanceláři OÚ

5/01/2015 Zastupitelstvo schválilo program zasedání č. 5/2015.
Hlasování: ano 5, ne 0, zdržel se 0.
5/02/2015 Zastupitelstvo schválilo zapisovatelku Mgr. Romanu Chvojkovou a ověřovatele
Lukáše Štefana a Lukáše Švarce.
Hlasování: ano 5, ne 0, zdržel se 0.
5/03/2015 Zastupitelstvo schválilo vizualizaci pergoly navrženou Vladimírem Bouškou.
Hlasování: ano 5, ne 0, zdržel se 0.
5/04/2015 Zastupitelstvo schválilo projekt na zpevnění plochy pod pergolou u hospody.
Hlasování: ano 5, ne 0, zdržel se 0.
5/05/2015 Zastupitelstvo schválilo přemístění kontejnerů na tříděný odpad a zřízení
kontejnerů na bioodpad..
Hlasování: ano 5, ne 0, zdržel se 0.
5/06/2015 Zastupitelstvo schválilo projekt na zpevnění plochy pod kontejnery na tříděný
odpad a bioodpad.
Hlasování: ano 5, ne 0, zdržel se 0.
5/07/2015 Zastupitelstvo doporučilo dopracování změny koncepce nakládání s odpadními
vodami.
Hlasování: ano 0, ne 0, zdržel se 5.
5/08/2015 Zastupitelstvo schválilo Ing. Václavu Pražmovi měsíční odměnu 1500 kč čistého.
Hlasování: 5 ano, ne 0, zdržel se 1.
5/09/2015 Zastupitelstvo schválilo Ing Jana Kocmicha jako člena finančního výboru.
Hlasování: 5 ano, ne 0, zdržel se 1.
5/10/2015 Zastupitelstvo schválilo usnesení ze zasedání č. 4/2015.
Hlasování: ano 5, ne 0, zdržel se 0.
5/11/2015 Zastupitelstvo bere na vědomí připomínky a věcné poznámky obyvatel obce.
Hlasování: ano 5, ne 0, zdržel se 0.
1.Místostarosta končí zasedání.

Vyhotovila: Mgr. Romana Chvojková
Ověřovatelé zápisu: Lukáš Štefan, Lukáš Švarc

