ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
MEZILEČÍ
ze dne 20. 11. 2019 začátek 18.00hod
přítomni:

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

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 Blanka Pavlová.
Pro 6, proti 0, zdržel 0
2. Schválení programu.
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Zánik mandátu
4. Schválení inventarizační komise a plánu inventur
5 Rozpočtové provizorium na rok 2020
6. Rozpočtové opatření č. 7 a 8/2019
7. Volba předsedy finančního výboru
8. Finanční dar
9. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
10. Akce v prosinci
11. Návrh na KPÚ
12. Kniha Náchodsko z nebe
13. Různé
USNESENÍ Č. 2: ZO schválilo program zasedání.
Pro 6, proti 0, zdržel 0
3. Zánik mandátu. ZO bere na vědomí zánik mandátu zastupitele obce ke dni 23.10.2019
z důvodu úmrtí. Jelikož není náhradník, zůstane mandát uprázdněn do konce funkčního období
zastupitelstva obce.
USNESENÍ Č. 3 - NA VĚDOMÍ
Vzalo na vědomí 6
4. Plán inventur a inventarizační komise na rok 2019.

USNESENÍ Č. 4 : ZO schválilo plán inventur a inventarizační komisi na rok 2019 ve složení:
předseda Vratislav Hofman, členové Blanka Pavlová a Ing. Jaroslav Pácalt
Pro 6, proti 0, zdržel 0
5. Rozpočtové provizorium na rok 2020. Do schválení rozpočtu na rok 2020 se hospodaření obce
řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku 2019, navíc lze v rámci rozpočtového
provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit zakázky z uzavřených smluv.
USNESENÍ č. 5: ZO schválilo rozpočtové provizorium na rok 2020.
Pro 6, proti 0, zdržel 0
6. Rozpočtové opatření č.7 a 8 /2019. ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.7 a 8, které je
přílohou tohoto zápisu.
USNESENÍ Č. 6: NA VĚDOMÍ
Vzalo na vědomí - 6
7a. Volba nového předsedy finančního výboru
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly
podány následující návrhy: Členka zastupitelstva Marie Hanušová navrhla zvolit do funkce
předsedy finančního výboru Blanku Pavlovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
USNESENÍ Č. 7
Zastupitelstvo obce Mezilečí volí předsedou finančního výboru Blanku Pavlovou
Pro 6 proti 0, zdržel 0
7b. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce předsedy finančního výboru
Zastupitelstvo obce Mezilečí v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva a předsedy finanční komise
takto:
předseda výboru nebo komise
2343,- Kč,
odměna bude poskytována od 1. 12. 2019.
USNESENÍ Č. 8
Zastupitelstvo obce Mezilečí schválilo odměny za výkon funkce předsedy finančního výboru .
Pro 6 proti 0, zdržel 0
7c. Dovolba člena finančního a kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a
finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstva Marie Hanušová navrhla
zvolit členem kontrolního výboru Marii Vlachovou, členem finančního výboru Marii Vlachovou.
USNESENÍ Č. 9
Zastupitelstvo obce Mezilečí volí členem kontrolního výboru Marii Vlachovou.
Pro 6 proti 0, zdržel 0
USNESENÍ Č. 10
Zastupitelstvo obce Mezilečí volí členem finančního výboru Marii Vlachovou
Pro 6 proti 0, zdržel 0

7d. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce člena finančního a kontrolního výboru
Starosta navrhl, aby novému členu finančního a kontrolního výboru, který není členem
zastupitelstva v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích byla poskytována odměna od 1. 12.
2019. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy.
Zastupitelstvo obce Mezilečí v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) stanoví odměnu za výkon funkce
člena finančního a kontrolního výboru, který není členem zastupitelstva ve výši 200 ,-Kč za měsíc.
Odměna bude poskytována od 1. 12. 2019.
USNESENÍ Č. 11
Zastupitelstvo obce Mezilečí schvaluje navrženou odměnu za výkon funkce člena finančního a
kontrolního výboru, který není členem zastupitelstva
Pro 6 proti 0, zdržel 0
8. Finanční dar ZO schvaluje finanční dar ve výši 30 000,- Kč pro rodinu zesnulého zastupitele
Vladimíra Tylše
USNESENÍ Č. 12 ZO schvaluje finanční dar.
Pro 6 proti 0, zdržel 0
9. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů ZO schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.
USNESENÍ Č. 13 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.
Pro 6 proti 0, zdržel 0
10. Akce v prosinci : ZO bere na vědomí plánované akce : 30.11.2019 rozsvěcení vánočního
stromku a 14.12.2019 posezeni s důchodci.
USNESENÍ Č. 14 - NA VĚDOMÍ ZO bere na vědomí plánované akce.
Vzalo na vědomí 6
11. Návrh na KPÚ . ZO rozhodlo o zahájení jednání s SPÚ o komplexních pozemkových
úpravách.
USNESENÍ Č. 15 ZO schvaluje jednání s SPÚ o KPÚ.
Pro 6 proti 0, zdržel 0
12. Kniha Náchodsko z nebe. ZO bere na vědomi objednávku knih Náchodsko z nebe
USNESENÍ Č. 16 - NA VĚDOMÍ ZO bere na vědomí objednávku knih Náchodsko z nebe.
Pro 6 proti 0, zdržel 0

zapsal 22.11. 2019 Vladislav Mertlík
starosta J.Chmelík

ověřovatelé Blanka Pavlová
Vratislav Hofman

