ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
MEZILEČÍ
ze dne 25.11.2020
přítomni:

začátek 18.00hod

Ing. J. Pácalt
p.J.Chmelík
p.V.Hofman
p. V. Mertlík
Ing. M.Hanušová
Blanka Pavlová

Zahájení - jednání ZO zahájil starosta J. Chmelík.
1. Schválení zapisovatele a ověřovatele. Zapisovatelem byl schválen Vladislav Mertlík,
ověřovatelé Vratislav Hofman a Blanka Pavlová
USNESENÍ č.1: ZO schválilo zapisovatelem Vladislava Mertlíka, ověřovatelé Vratislav Hofman
a Blanku Pavlovou
Pro 6, proti 0, zdržel 0
2. Schválení programu.
1. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření č. 5/2020
4. Plán inventur a inventarizační komise na rok 2020
5. Rozpočtové provizorium na rok 2021
6. Dodatek k OZV č. 1/2020 o stanovení systému odpadů
7. KPÚ Proruby
8. Schválení směnné smlouvy o převodu nemovitých věcí
9. Různé
10.Výběr zhotovitele na pořízení nového územního plánu
11.Schválení pořízení nového územního plánu obce, schválení určeného zastupitele pro
spolupráci s pořizovatelem a schválení žádosti o pořízení ÚP pro Městský úřad Náchod,
jako pořizovatele ÚP
USNESENÍ č. 2: ZO schválilo program zasedání.
Pro 6, proti 0, zdržel 0
3. Rozpočtové opatření č.5/2020
USNESENÍ č.3: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2020 , které je přílohou tohoto
zápisu.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0
4. Plán inventur a inventarizační komise na rok 2020
USNESENÍ č. 4: ZO schvaluje plán inventur na rok 2020 a inventarizační komisi ve složení

předseda Vratislav Hofman a členové Pavlová Blanka a Ing. Jaroslav Pácalt
Pro 6, proti 0, zdrželo 0
5. Rozpočtové provizorium na rok 2021
USNESENÍ č. 5: Do schválení rozpočtu na rok 2021 se hospodaření obce řídí posledním
upraveným rozpočtem předchozího roku 2020, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria
financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit zakázky z uzavřených smluv.
Pro 6, proti 0, zdržel 0
6. Dodatek k OZV č. 1/2020 o stanovení systému odpadů
USNESENÍ č. 6: ZO schvaluje dodatek č.1 k obecně závazné vyhlášce č.1/2020 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mezilečí,kterým se stanoví cena za
svoz odpadu v roce 2021
čtrnáctidenní svoz
Kč 1900,měsíční svoz
Kč 1050,2-měsíční svoz
Kč 700,svozový pytel
Kč 100,jednorázová známka
Kč 100,Pro 6, proti 0, zdržel 0
7. KPÚ Proruby
USNESENÍ Č 7: ZO schvaluje ,,Dohodu o změně průběhu části obecní hranice“ mezi Obcí
Brzice v k.ú.Proruby a Obcí Mezilečí v k.ú.Mezilečí. Dohoda o změně průběhu hranice je
přílohou zápisu.
Pro 6, proti 0, zdržel 0
8. Schválení směnné smlouvy o převodu nemovitých věcí
USNESENÍ Č. 8: ZO schvaluje směnnou smlouvu o převodu nemovitých věcí mezi Obcí
Mezilečí zastoupenou starostou p. Josefem Chmelíkem a Ing. Lubošem Tylšem . Pozemek
Ing.Luboše Tylše ppč.724/2 o výměře 305 m2 v k. ú. Mezilečí se směňuje za pozemek obce
Mezilečí ppč.21/1 o výměře 219 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č.114136/2020 z parcely 21, v k.ú. Mezilečí. Oba účastníci nepožadují vůči druhé straně žádný
doplatek. Obec Mezilečí se zavazuje uhradit poplatek za návrh na vklad a veškeré náklady
spojené se směnou uvedených pozemků.
Pro 6, proti 0, zdržel 0
9. Schválení nového územního plánu obce
USNESENÍ č. 9: ZO schválilo pořízení nového ÚP obce.
Pro 6, proti 0, zdržel 0

USNESENÍ č. 10: ZO schválilo jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem starostu
p.Josefa Chmelíka.
Pro 6, proti 0, zdržel 0
USNESENÍ č. 11: ZO schválilo žádost o pořízení ÚP pro Městský úřad Náchod, jako pořizovatele
ÚP .
Pro 6, proti 0, zdržel 0
10. Výběr zhotovitele na pořízení nového územního plánu. Obec obdržela dvě nabídky, od
Ing.arch. Pavla Metelky a od REGIO, projektový ateliér, s.r.o.
USNESENÍ č. 12: ZO schválilo jako zhotovitele ÚP s nejnižší nabídkovou cenou Ing. arch. Pavla
Metelku.
Pro 6, proti 0, zdržel 0

zapsal 25.11. 2020 Vladislav Mertlík
starosta J.Chmelík

ověřovatelé

Blanka Pavlová

Vratislav Hofman

