Usnesení obecního zastupitelstva č. 2/2022
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Mezholezy konaného dne 26.5.2022 od 18.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ Mezholezy

OZ bere na vědomí:
- ověřovatele zápisu a zapisovatelku
- kontrolu usnesení z minulého zasedání dne 15.3.2022

OZ schvaluje:
- program zasedání zastupitelstva
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Mezholezy za rok 2021, Závěrečný účet obce
Mezholezy za rok 2021 bez výhrady, účetní závěrku Obce Mezholezy za rok 2021 bez výhrady a
převod hospodářského výsledku Obce Mezholezy za rok 2021 ve výši 1.187.749,56 Kč z účtu 431
(Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na účet 432
- včetně starosty obce účetní závěrku MŠ Mezholezy za rok 2021 bez výhrady a převod hospodářského
výsledku příspěvkové organizace MŠ Mezholezy za rok 2021 ve výši 2.013,54 Kč, a to do rezervního
fondu MŠ
- přijetí dotace z Plzeňského kraje, z programu PSOV 2022 – Projekty obcí, na akci „Rekonstrukce cesty
v chatové oblasti obce Mezholezy“ ve výši 370.000,- Kč a pověřují starostu podpisem smlouvy
o poskytnutí účelové dotace
- cenovou nabídku společnosti FINAL KOM s.r.o. v částce 547.000,- Kč bez DPH (661.870,-Kč s DPH)
na akci „Rekonstrukce komunikace v chatové oblasti obce Mezholezy“ a pověřují starostu uzavřením
Smlouvy o dílo
- cenovou nabídku společnosti ELEKTRO MLEZIVA s.r.o. na opravu elektroinstalace v kulturním domě
v Bukové v částce 212.128,-Kč bez DPH (256.675,- Kč s DPH) a pověřují starostu uzavřením
Smlouvy o dílo
- rozpočtové opatření č. 1/2022
- pro volební období 2022 – 2026 …7 členů zastupitelstva obce
- přijetí finančního příspěvku ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství, na účel: vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů
v digitální formě pro potřeby státní správy, a to na základě Rozhodnutí, ve výši 34.566,- Kč
- navýšení úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole v Mezholezích (tzv. školkovného), od školního roku 2022-2023 o částku 100,- Kč, tj. na částku 400,- Kč za měsíc
- cenu za 1 m2 pozemku ve výši 60,- Kč v rámci možné směny pozemků za pozemky kolem vodní
nádrže na návsi v Mezholezích tak, aby obec měla přístup k vodní nádrži po celém jejím obvodu.
V současné době se vedou jednání o možné směně pozemků.
- konání akce pro děti pod názvem „Rozloučení se školním rokem“, která se uskuteční dne 25.6.2022
od 14 – 17 hodin na hřišti v Mezholezích. Bude připraven bohatý program pro děti včetně občerstvení.

OZ ukládá:
- starostovi uzavřít Smlouvu s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace z programu PSOV 2022 –
Projekty obcí na akci „Rekonstrukce komunikace v chatové oblasti obce Mezholezy“

- starostovi uzavřít Smlouvu o dílo se společností FINAL KOM s.r.o. akci „Rekonstrukce komunikace
v chatové oblasti obce Mezholezy“
- starostovi uzavřít Smlouvu o dílo se společností ELEKTRO MLEZIVA s.r.o. na opravu elektroinstalace v kulturním domě v Bukové
- starostovi informovat ředitelku MŠ Mezholezy o navýšení úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské
škole v Mezholezích (tzv. školkovného), od školního roku 2022-2023 o částku 100,- Kč, tj. na částku
400,- Kč za měsíc
- starostovi vést jednání o možné směně pozemků za pozemky kolem vodní nádrže na návsi
v Mezholezích tak, aby obec měla přístup k vodní nádrži po celém jejím obvodu
- účetní obce převést hospodářský výsledem Obce Mezholezy za rok 2021
- starostovi informovat ředitelku o schválení účetní závěrky MŠ Mezholezy a převodu hospodářského
výsledku z roku 2021 do rezervního fondu
- organizačně zajistit konání akce pro děti pod názvem „Rozloučení se školním rokem“ dne 25.6.2022

V Mezholezích dne 31.5.2022
Zapsala: Ing. Miloslava Mitalová
Ověřovatelé zápisu:

………….......................................

Luboš Miler

…................................

Starosta obce: Jaroslav Miler

Marek Horejsek
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…………………...........................

