
1 

 

ZÁPIS č. 09/2019 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne 31.10.2019 v budově obecního úřadu v Mezouni 

 

Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Hana Braunová, Ivan Ouřadník 

Omluveni: Martin Kokrda, Hana Kailová 

 

Ověřovateli byli určeni paní Hana Braunová a pan Ivan Ouřadník 

Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Jelínková. 

 

Pan starosta seznámil OZ s Programem jednání. Hlasováním byl všemi hlasy přítomných zastupitelů schválen 

Program jednání: 
 

1)   Dělení poz.č.parc. 271/20 a řešení inž. sítí 

2)   Smlouva s ČEZ Distribuce o budoucí smlouvě na vedení kNN v poz.č.parc. 351/1 

3)   Smlouva s ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene na vedení kNN v poz.č.parc. 312/66 

4)   Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu obce na rok 2019 

5)   Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci obecního úřadu a stavbu komunitního centra 

6)   Podání žádosti o dotaci na stavbu Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Mezouň ze Středočeského   

      fondu obnovy venkova 

7)   Smlouva o zajištění výběru dodavatele na stavbu Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Mezouň 

8)   Výběr dodavatele – oplocení části zahrady Mateřské školy 

9)   Pořízení druhého kontejneru na textil 

10) Obnovení bývalé polní cesty do Haček 

11) Ostatní 

 

Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ 

Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny. 

 

1) Dělení poz.č.parc. 271/20 a řešení inženýrských sítí 

Pan Ing. Krnáč předložil OZ nově upravený návrh na dělení části pozemku č.parc. 271/20 za účelem výstavby 

rodinných domů a umístění komunikací a ostatních inženýrských sítí. 

OZ nemá námitek k navrženému řešení za předpokladu doplnění studie o veřejné osvětlení a rozhlas. Před 

vydáním souhlasného stanoviska je nutno s obcí uzavřít příslušnou smlouvu. 

 

2) Smlouva s ČEZ Distribuce o budoucí smlouvě na vedení kNN v poz.č.parc. 351/1 

Pan starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě na zřízení věcného 

břemene pro vedení kNN v pozemku obce č.parc. 351/1 v k.ú. Mezouň za cenu 350,-- Kč/1 bm a 11 000,-- za 

právní služby. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě na 

zřízení věcného břemene pro vedení kNN v pozemku obce č.parc. 351/1 v k.ú. Mezouň za cenu 350,-- Kč/1 bm a 

11 000,-- za právní služby. 

 

3) Smlouva s ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene na vedení kNN v poz.č.parc. 312/66 

Pan starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s.  o zřízení věcného břemene pro vedení kNN 

v poz.č.parc. 312/66 v k.ú. obce Mezouň za jednorázovou úhradu 7 000,-- Kč. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s.  o zřízení věcného 

břemene pro vedení kNN v poz.č.parc. 312/66 v k.ú. obce Mezouň za jednorázovou úhradu 7 000,-- Kč. 

 

4) Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu obce na rok 2019 

Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtového opatření č. 8 rozpočtu obce na rok 2019, který zahrnuje 

navýšení daňových příjmů a výdaje spojené s přípravou výběrového řízení na stavbu chodníků a výdaje na 

zpracování žádosti o dotaci na projekt Komunitního centra Mezouň. Dále jsou do rozpočtu zahrnuty výdaje 

spojené s opravou odpočívadla „Na Vyhlídce“. Výdaje budou kryty úsporami minulých období. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu obce na rok 2019. 
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5) Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci obecního úřadu a stavbu komunitního centra 

Pan starosta informoval OZ o záměru podat žádost o dotaci na rekonstrukci obecního úřadu na Komunitní 

centrum Mezouň v rámci 7. výzvy „MAS Jihozápad - IROP – komunitní centra a nadřazené výzvy č.62 IROP 

„Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Podání žádosti o dotaci na projekt rekonstrukce obecního úřadu 

na Komunitní centrum Mezouň v rámci 7. výzvy „MAS Jihozápad - IROP – komunitní centra a nadřazené výzvy 

č.62 IROP, Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“ a předfinancování a spolufinancování projektu 

ze svého rozpočtu. 

Zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci obecního úřadu na Komunitní centrum Mezouň 

Pan starosta informoval OZ o nutnosti zpracování Studie proveditelnosti a žádosti o dotaci na rekonstrukci 

obecního úřadu na Komunitní centrum Mezouň prostřednictví specializovaného dodavatele. K výše uvedenému 

účelu bude uzavřena příslušná Smlouva o dílo. 

 

6) Podání žádosti o dotaci na stavbu Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Mezouň ze Středočeského fondu 

obnovy venkova 

Pan starosta informoval OZ o záměru podat žádost o dotaci na stavbu Zvyšování bezpečnosti chodců v obci 

Mezouň ze Středočeského fondu obnovy venkova. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů podání žádosti o dotaci na stavbu Zvyšování bezpečnosti 

chodců v obci Mezouň ze Středočeského fondu obnovy venkova. 

 

7) Smlouva o zajištění výběru dodavatele na stavbu Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Mezouň 

Pan starosta předložil OZ návrh příkazní smlouvy s firmou IS engineering s.r.o. na administraci veřejné zakázky 

malého rozsahu na výběr zhotovitele stavby Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Mezouň za cenu 38 000,-- Kč 

bez DPH. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů uzavření příkazní smlouvy s firmou IS engineering s.r.o. na 

administraci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele stavby Zvyšování bezpečnosti chodců v obci 

Mezouň za cenu 38 000,-- Kč bez DPH. 

 

8) Výběr dodavatele – oplocení části zahrady Mateřské školy 

Pan starosta předložil cenové nabídky na stavbu části oplocení zahrady Mateřské školy Mezouň. 

Nejvýhodnější cenovou nabídku podala firma NoVi Metal s.r.o. s cenou 34 661,-- Kč vč. DPH. Další cenová 

nabídka byla od firmy Pletiva Dobrý a Urbánek, s.r.o. za cenu 38 212,-- Kč vč. DPH. Třetí oslovená firma 

nabídku nepodala. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů výběr dodavatele části oplocení zahrady Mateřské školy 

Mezouň, firmu NoVi Metal s.r.o. za cenu 34 661,-- vč. DPH. 

 

9) Pořízení druhého kontejneru na textil 

Pan místostarosta podal návrh na zřízení dalšího sběrného místa na textil. Informoval o nabídce firmy 

TextilEco a.s. na zajištění kontejneru na textil formou pronájmu nebo odkupu kontejneru. 

OZ pověřuje pana místostarostu dalším jednáním s firmou TextilEco  a.s. 

 

10) Obnovení polní cesty do Haček 

Pan místostarosta podal návrh na obnovení bývalé polní cesty směrem do lesa Hačka na poz.č.parc 405 a 399/246. 

Cestu navrhuje vytyčit a řešit jako travní cestu. Pan Ouřadník navrhl, že bezplatné vytyčení cesty a možnost 

užívání projedná se ZD Mořina. 

 

11) Ostatní 

Pořízení nádob na likvidaci potravinářských olejů 

OZ projednávalo možnosti zřízení sběrných míst na likvidaci potravinářských olejů. Sběrná místa byla vybrána u 

prodejny COOP a u odbočky do bývalého kravína. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů pořízení dvou kusů nádob na likvidaci potravinářských olejů 

formou pronájmu od firmy AVE s.r.o. 

 

Popelnice na komunální odpad – zjišťování počtu vývozů 

Pan starosta informoval OZ o připravované změně ve zjišťování počtu vývozů popelnic formou čipů. 

Nový systém zjišťování vývozů by měl být provozován od příštího roku. 
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Letní kino v roce 2020 

Paní Ing. Wagnerová navrhla opakovat akci „Promítání letního kina“ v srpnu 2020. Vzhledem k velkému zájmu o 

tuto akci je nutno objednat promítání již letos. Navrhuje před zahájením filmu připomenout občanům kulturní 

akce z minulých let formou promítání nahrávek ze Staročeských májů v Mezouni. 

OZ schvaluje letní promítání všemi hlasy přítomných zastupitelů. 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 20.30 hod. ukončeno. 

 

 

 

 

 

Jana Jelínková                                  Ing. František Kubásek      

 zapisovatel                                                                                             Starosta 

 

 

 

 

 

Hana Braunová                                        Ivan Ouřadník   

    ověřovatel                        ověřovatel  
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USNESENÍ č. 09/2019 

 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 31.10.2019 

v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb. 

 

 

Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Hana Braunová, Ivan Ouřadník 

Omluveni: Martin Kokrda, Hana Kailová 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1) Smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro vedení kNN v pozemku 

obce č.parc. 351/1 v k.ú. Mezouň za cenu 350,-- Kč/1 bm a 11 000,-- za právní služby. 

 

2) Smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s.  o zřízení věcného břemene pro vedení kNN v poz.č.parc. 312/66 v k.ú. obce 

Mezouň za jednorázovou úhradu 7 000,-- Kč. 

 

3) Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu obce na rok 2019. 

 

4) Podání žádosti o dotaci na projekt rekonstrukce obecního úřadu na Komunitní centrum Mezouň v rámci 

7. výzvy „MAS Jihozápad - IROP – komunitní centra a nadřazené výzvy č.62 IROP „Sociální infrastruktura – 

integrované projekty CLLD“ a předfinancování a spolufinancování projektu ze svého rozpočtu. 

 

5) Podání žádosti o dotaci na stavbu „Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Mezouň“ ze Středočeského fondu 

obnovy venkova. 

 

6) Příkazní smlouvu s firmou IS engineering s.r.o. na administraci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr 

zhotovitele stavby s názvem „Zvyšování bezpečnosti chodců - Mezouň,chodník CH5-CH10“ za cenu 38 000,-- 

Kč bez DPH. 

 

7) Dodavatele oplocení části zahrady Mateřské školy Mezouň firmu NoVi Metal s.r.o. za cenu 34 661,-- Kč vč. 

DPH. 

 

8) Pořízení dvou kusů nádob na likvidaci potravinářských olejů formou pronájmu od firmy AVE s.r.o. 

 

 

 

Toto usnesení č. 09/2019 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 31.10.2019. 

 

 

Zapsáno v Mezouni dne 31.10.2019 

 

 

 

 

               Ing. František Kubásek 

          Starosta obce Mezouň 


