Usnesení obecního zastupitelstva č. 2/2022
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Mezholezy konaného dne 21.6.2022 od 18.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ Mezholezy

OZ bere na vědomí:
- ověřovatele zápisu a zapisovatelku
- kontrolu usnesení z minulého zasedání dne 26.5.2022
- probíhající jednání s majiteli nemovitosti čp. 9 Mezholezy o možné směně pozemků tak, aby obec
měla přístup k vodní nádrži v obci Mezholezy

OZ schvaluje:
- program zasedání zastupitelstva
- rozpočtové opatření č. 2/2022 (saldo příjmů a výdajů = 0,-Kč)
- Dodatek č. 1 k současné Dohodě o provedení práce uzavřené mezi obcí Mezholezy a p.Jaroslavem
Milerem (starostou) s platností od 1.7.2022 a pověřují uzavřít tento Dodatek č. 1. DPP se týká prací
spojených s s úklidem veřejného prostranství, sekání trávy, drobné opravy obecního majetku obce a
údržbářských prací.
- přijetí finančního příspěvku ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství, na účel: obnova,
zajištění a výchova lesních porostů do 40 let, a to na základě Rozhodnutí, ve výši 138.790,- Kč
- konání „Mezholezské pouti“ dne 10. 9. 2022 včetně jejího organizačního zajištění.

OZ neschvaluje:
- zájemcům prodej obecního pozemku p.č. 1057 v k.ú. Buková u Semněvic o výměře 2861 m2. Důvodem je i skutečnost, že v září 2022 se konají nové volby do zastupitelstva obce a současné
zastupitelstvo nechce na poslední chvíli rozprodávat obecní majetek. V současné době mají tento
pozemek žadatelé o odkup pozemku v pronájmu, a to od 1.10.2019 do 30.9.2024. V případě jejich
zájmu je možné prodloužit pronájem pozemku v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

OZ ukládá:
- 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
- uzavřít Dodatek č. 1 k DPP mezi obcí Mezholezy a p. Jaroslavem Milerem s platností od 1.7.2022
- organizačně zajistit konání „Mezholezské pouti“ dne 10.9.2022

V Mezholezích dne 28.6.2022
Zapsala: Ing. Miloslava Mitalová
Ověřovatelé zápisu:

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

Petr Syrový

…................................

Starosta obce: Jaroslav Miler

Jiří Jůna

…................................

…………………...........................

