Zápis č. 8 /2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Mezná, konaného
dne 6.11.2015 od 19.00 v kanceláři OÚ

Přítomni: Štefan Lukáš, Mgr. Romana Chvojková, Vladimír Bouška, Ing. Václav Pražma,
Ing. Miloslav Chvojka, Jiří Havelda
Omluveni: Lukáš Švarc
Hosté: Věra Hájíčková, Ing.Jan Kocmich, Jan Kolář, Jan Fiala, Vlasta Nýdlová
Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášení schopné.
Zápis provede: Mgr.Romana Chvojková
Ověřovatelé zápisu: Lukáš Štefan, Ing. Miloslav Chvojka
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Schválení usnesení z minulého zasedání
5. Zpráva – finanční výbor
6. PC vybavení OÚ a Obecní knihovny-stav
7. Rozpočtové opatření č.7/2015
8.Hospůdka ve škole
9.Setkání důchodců 2015
10. Dětský den, Hallowen
11. Různé /kultura
12.Diskuze, závěr

8.1. 1.Místostarosta přivítal přítomné zastupitele, hosty a zahájil zasedání .
8.2. 1.Místostarosta přečetl program zasedání. Zastupitelstvo schvaluje.

8.3. Místostarosta jmenoval zapisovatelku Mgr.Romanu Chvojkovou a ověřovatele Ing.
Miloslava Chvojku a Lukáše Štefana. Zastupitelstvo schvaluje.
8.4. 2.místostarosta přečetl usnesení z minulého zasedání. Zastupitelstvo schválilo.

8.5.Mgr. Romana Chvojková přečetla zprávu finančního výboru.
8.6.Vladimír Bouška informoval o koupi nového počítače do kanceláře účetní a repasi
počítače do Obecní knihovny.
8.7. Rozpočtové opatření č.7 nebylo předloženo.
8.8. Vladimír Bouška předložil žádost na pronájem Hospůdky ve škole od Petry Štefanové.
Nájemné se sjednává od 7.11.2015 za 1 kč/měs. Dále informuje o záměru zlepšit ovzduší
v hospodě. Paní Hájíčková zmiňuje čističku vzduchu. Jan Fiala navrhuje počkat až bude
jasné, zda vejde v účinnost zákon o zákazu kouření v hospodách plánovaný na 1.1.2016,
abychom neinvestovali zbytečně.
Zastupitelstvo schválilo.
8.9. Vladimír Bouška informuje o setkání důchodců, které se uskuteční 21.11.2015.
8.10. Vladimír Bouška informuje o kulturní akci- Hallowen, který se pořádal 31.10.2015.
8.11. Vladimír Bouška informuje o nutnosti drobných úprav u nově zřízené zpevněné plochy
u kapličky / uříznout dveře, zatravnit/.
8.12.Jan Kolář upozorňuje, že nedostal informaci o Hallowenu a nemohl ji tedy dát na
internet.Vlasta Nýdlová navrhuje, že nechá udělat velké fotografie na výzdobu hospody.
Zastupitelé předběžně souhlasí, je třeba vypracovat písemnou nabídku k posouzení. Vladimír
Bouška chce nechat vypracování fotografií na příští rok. Ing. Jan Kocmich by rád otevřel
debatu o Zuzaňáku. Jsou prý na vodní plochy velké dotace a třeba by bylo možné toho
využít. Ing Miloslav Chvojka osvětluje Vladimíru Bouškovi mechanizmus čerpání dotací.
Vlasta Nýdlová informuje o záměru zapůjčit si kostýmy a jiné dekorace z obecní půdy.
Ing Jan Kocmich se dotazuje proč platí za pomocné práce 150 kč/ hod, když Chvojkovi platí
za pomocné práce 100 kč/hod. Vladimír Bouška oponuje, že v ceně byl zahrnut odvoz větví
vlastním autem.

Vladimír Bouška končí zasedání.

Vyhotovila: Mgr. Romana Chvojková

Ověřovatelé zápisu: Ing. Miroslav Chvojka, Lukáš Štefan

