Zápis č. 6 /2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Mezná, konaného
dne 25.7.2015 od 19.00 v kanceláři OÚ
Přítomni: Švarc Lukáš, Mgr. Romana Chvojková, Vladimír Bouška, Ing. Václav Pražma, Ing.
Miloslav Chvojka
Omluveni: Jiří Havelda, Lukáš Štefan
Hosté: Věra Hájíčková, Ing.Jan Kocmich, Jan Fiala, Jan Kolář
Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášení schopné.
Zápis provede: Mgr.Romana Chvojková
Ověřovatelé zápisu: Lukáš Švarc, Ing. Miloslav Chvojka
Program zasedání:
1. Zahájení a schválení programu zasedání
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení usnesení z minulého zasedání
4. Pověření 1.místostarosty ke schválení rozpočtových opatření
5.Závěrečný účet 2014
6. Rozpočtové opatření č.4
7. Směrnice obce Mezná č.1/2015 o zadávání zakázek malého rozsahu
8. Mikroregion Soběslavsko-oznámení o výběru dodavatele na zpevněné plochy
9. Zpráva kontrolního výboru
10. Zpráva finančního výboru
11.Různé
12.Diskuze, závěr

1.1.Místostarosta přivítal přítomné zastupitele, hosty, zahájil zasedání a přečetl program
zasedání. Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
2.1. Místostarosta jmenoval zapisovatelku Mgr.Romanu Chvojkovou a ověřovatele Ing.
Miloslava Chvojku a Lukáše Švarce.
3. 2.místostarosta přečetl usnesení z minulého zasedání. Zastupitelstvo schválilo.
4. Vladimír Bouška navrhnul, aby mohl 1.místostarosta rozhodovat o rozpočtovém opatření
do výše 100. 000 Kč místo současných 50 000 Kč. Zastupitelstvo schvaluje.
5. Zastupitelstvu je předložen závěrečný účet za rok 2014.Zastupitelstvo ho schválilo.
6. 1. Místostarosta dal zastupitelstvu na vědomí rozpočtové opatření č.4

7. Vladimír Bouška navrhuje změnu směrnice obce Mezná č.1/2015 o zadávání zakázek
malého rozsahu. Viz. příloha. Zastupitelstvo schvaluje.
8. Vladimír Bouška dává na vědomí výběr dodavatele na zpevnění plochy pod kontejnery,
kterou provede firma Eigon.
9. Zpráva kontrolního výboru nebyla vypracována.
10. Mgr. Romana Chvojková přečetla zprávu finančního výboru.
11. Vladimír Bouška předkládá zastupitelstvu žádost o dotaci na zpracování projektové
dokumentace protipovodňového opatření. Zastupitelstvo schvaluje.
Jan Kolář žádá o schválení částky cca 1.500 Kč na vytištění kroniky obce Mezná za rok 2014.
Zastupitelstvo schválilo.
12. Ing. Jan Kocmich upozorňuje na skutečnost, že kořenový systém je nákladný na údržbu,
jelikož se musí každých 5 let čistit. Vladimír Bouška oponuje, že systém bude mít malou
čističku a nebude tedy nutné kořenový systém obměňovat tak často.
Ing. Jan Kocmich požaduje aby mu byl předložen položkový rozpočet za rok 2014 po krátkém
dohadování s 1.místostarostou je mu slíbena konzultace s účetní, která mu tyto položky
předloží k nahlédnutí.
Ing. Jan Kocmich se dotazuje proč stále není jednací řád na internetu.
Ing. Jan Kocmich upozorňuje na neaktuální úřední hodiny na internetu. Jan Kolář se omlouvá,
že to dá ihned do pořádku.

1.místostarosta končí zasedání.

Vyhotovila:

Mgr. Romana Chvojková

Ověřovatelé zápisu: Ing. Miroslav Chvojka
Lukáš Švarc

