Zápis č. 10/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Mezná, konaného
dne 23.12.2015 od 18.30 v kanceláři OÚ

Přítomni: Mgr. Romana Chvojková, Vladimír Bouška, Ing. Václav Pražma, Ing. Miloslav
Chvojka, Jiří Havelda, Lukáš Švarc, Lukáš Štefan
Omluveni: 0
Hosté: Věra Hájíčková, Ing.Jan Kocmich, Jan Fiala, Vlasta Nýdlová, Jan Kolář, Radek
Petržílka st., Radek Petržílka ml., Jan Sochor, Haveldová Lenka, Oubramová Marie,
Petržílková Stanislava, Valušová Josefína, Štefanová Petra
Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášení schopné.
Zápis provede: Mgr.Romana Chvojková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Miloslav Chvojka, Švarc Lukáš
Program zasedání:
1. Zahájení a schválení programu zasedání
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Usnesení z předešlého zasedání
4. Činnost v roce 2015
5. Plán činnosti pro rok 2016
6. Revokace usnesení č.6/05/2015
7. DSO Soběslavská pahorkatina
8. Inventarizační změny
9. Kultura a sport 2015
10. Kultura a sport 2016
11.Jubilea občanů v roce 2016
12.Rozpočtové výhledy
13.Rozpočet v roce 2016
14.Diskuze, závěr

10.1.2015 1.Místostarosta přivítal přítomné zastupitele, hosty a přečetl program zasedání.
Zastupitelstvo schvaluje. Ing. Jan Kocmich namítá, že diskuze by měla být ke každému bodu
a ne jen na závěr, je mu sděleno, že může mít připomínky ke každému bodu jednání.
10.2.2015 Místostarosta jmenoval zapisovatelku Mgr.Romanu Chvojkovou a ověřovatele Ing.
Miloslava Chvojku a Lukáše Švarce. Zastupitelstvo schvaluje.
10.3. 2015 2.místostarosta přečetl usnesení z minulého zasedání.
10.4.2015 Vladimír Bouška informuje o činnosti roku 2015. Zpevněná plocha u Hospůdky ve
škole a zpevněná plocha na kontejnery.
10.5.2015 Vladimír Bouška představil plán činnosti na rok 2016 : obnova Zuzaňáku, výstavba
dětské klubovny a vytápění knihovny , klubovny, uřadovny na kotel..
10.6.2015 Vladimír Bouška žádá zastupitele hlasovat o tom , že 25.7.2015 schválili
hospodářský výsledek 211.259,81 kč. Zastupitelstvo schválilo.
10.7. 2015 Vladimír Bouška seznamuje zastupitelstvo se stanovami sdružení obcí
Soběslavská pahorkatina.
10.8. 2015 Vladimír Bouška žádá zastupitelstvo o změnu bodu program. Místo bodu
Inventarizační změny, zastupitelstvo odsouhlasilo změnu bodu na Rozpočtové opatření č.9.
Vladimír Bouška seznamuje zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 9.
10.9. 2015 Vladimír Bouška informuje o tom, že kulturní a sportovní události proběhly podle
plánu..
10.10.2015 Mgr. Romana Chvojková seznamuje přítomné s kalendářem kulturních akcí na
rok 2016, se spotovními akcemi seznamuje přítomné Jan Kolář.
10.11. 2015 1. místostarosta informuje o jubilantech v roce 2016 a navrhuje každému darovat
poukázku v hodnotě 500kč. Zastupitelstvo schválilo.
10.12.2015 Vladimír Bouška seznamuje přítomné s rozpočtovým výhledem na rok 2016 viz.
Příloha..
10.13.2015 Vladimír Bouška navrhuje hlasovat o rozpočtu na rok 2016. Zastupitelstvo
schvaluje.
10.14.2015 Ing. Jan Kocmich navrhuje, jestliže chceme zvýšit kulturu v obci, mělo by se
jednání zastupitelstva konat v kulturní místnosti a občany zvát rozhlasem.Také se ptá proč
neuděláme v obci dvojitou kanalizaci. Lukáš Švarc mu odpovídá, že je to pro obec příliš
drahé. Dále Ing. Kocmich navrhuje udělat ze Zuzaňáku brouzdaliště pro děti. Nebo proč je
rybník Bejkovec vypuštěný a zarostlý. Je informován, že tento rybník není v majetku obce.
Radek Petržílka st. se ptá jak se plánuje postavit protipovodňové opatření. Vladimír Bouška
mu to podrobně vysvětlí a pan. Petržílka namítá, že systém navrženého čerpadla odpadového
kalu je v praxi nefunkční a velice drahý. Ing Jan Kocmich se ptá proč není na webových

stránkách nebo v knihovně vypracovaná koncepce projektu, který má obec k dispozici. Jan
Sochor se ptá proč za obec rozhoduje 5 lidí z obce a ne 50. Vladimír Bouška mu vysvětluje,
že jsme volení zastupitelé, kteří mají mandát od občanů rozhodovat za obec, není možné kvůli
každé maličkosti vypisovat referendum.

Vladimír Bouška končí zasedání.

Vyhotovila: Mgr. Romana Chvojková

Ověřovatelé zápisu: Ing. Miloslav Chvojka, Lukáš Švarc

V Mezné 1.1.2016

