
ZÁPIS č. 05/2013 

z veřejného   zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne  22.7. 2013 v budově OÚ v Mezouni 
 

Přítomni: Hana Braunová,  Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana Kailová,  

Doc.MUDr. František Chaloupka,CsC. 

Omluven: Martin Kokrda 
 

PROGRAM  JEDNÁNÍ 

 

1) Smlouvy o zřízení věcných  břemen na vedení plynu a elektřiny  

2) Řešení dokončení rekonstrukce obecního úřadu – studie 

3) Závěrečný účet sdružení Český kras-Pláně 

4) Ostatní  

-   poptávkové řízení na zpracování dokumentace pro provedení stavby  

    Kanalizace a ČOV a zjednodušená projektová dokumentace kanalizačních přípojek.   

-  oplocení hřiště cenové nabídky  

 

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání.  Dále  navrhla na zapisovatele  

paní Janu Jelínkovou.  

Ověřovateli byli určeni  paní Hana Kailová a pan Ivan Ouřadník  

 

1)  Smlouvy o zřízení věcných břemen na vedení plynu a kNN 

Paní starostka předložila OZ návrh smlouvy na zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, 

a.s. pro vedení  kNN přes pozemky ve vlastnictví obce č.parc. 15 a 400/1 v k.ú. obce Mezouň. 

Jednorázová náhrada  za zřízení věcného břemene činí 41 400 Kč bez DPH. 

OZ schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene všemi hlasy a pověřuje paní 

starostku podpisem smlouvy. 

 

Dále byl předložen OZ návrh trojstranné smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 

RWE GasNet, s.r.o. a Svazkem obcí pro plynofikaci VYKO pro vedení plynárenského 

zařízení a jeho příslušenství přes pozemky ve vlastnictví a k.ú. obce Mezouň dle 

geometrického plánu, který je součástí smlouvy. 

Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 375 600 Kč. 

OZ schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene všemi hlasy a pověřuje paní 

starostku podpisem smlouvy. 

 

2) Řešení dokončení rekonstrukce obecního úřadu – studie 

Paní starostka předložila obecnímu zastupitelstvu  studie  zpracované od Ing. Luboše Krnáče. 

Vypracoval pět variant řešení. OZ přijalo návrh (výkres 05) oddělené sociální zařízení. 

Pan Ing. M. Hrubý vznesl připomínku s návrhem přístupu do 1. patra zbudováním 

venkovního schodiště  a rozšíření přístavby o novou stavbu místo bývalého mandlu a kůlny. 

Tento návrh se jevil OZ jako příliš finančně nákladný. 

Ing. Luboš Krnáč bude přizván na další jednán ohledně  studie.   

 

3)  Závěrečný účet Sdružení  Český kras – Pláně za rok  2012 

Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem Závěrečného účtu za rok 2012 Sdružení  Český kras 

– Pláně. Příjmy činily 78 249,95 Kč, výdaje 51 879 Kč, úspora celkem 26 370,95Kč Součástí 

Závěrečného účtu je i  Zpráva o přezkoumání hospodaření sdružení se závěrem, že nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky. 

OZ schvaluje Závěrečný účet  Sdružení Český kras-Pláně za rok  2012 bez výhrad všemi 

hlasy. 



 

4) Ostatní 

-   poptávkové řízení na zpracování dokumentace pro provedení stavby  kanalizace a  

    ČOV a zjednodušená projektová dokumentace kanalizačních přípojek.   

    Paní starostka informovala OZ, že v souvislosti s co největší připravenosti veřejné zakázky  

    výstavby kanalizace a ČOV v obci, je nutno před zahájením výběrového řízení připravit  

    projektovou dokumentaci pro  provedení stavby a dále projektovou dokumentaci  

    jednotlivých kanalizačních přípojek. 

    V poptávkovém řízení  byly osloveny  3 firmy a paní starostka předložila OZ jejich cenové  

    nabídky v uzavřených obálkách, které byly otevřeny přímo na jednání OZ. 

    Vyhodnocení   předložených nabídek bude provedeno výběrovou komisí a výsledky budou    

    projednány na příštím jednání OZ. 

 

-  oplocení hřiště  - předložení cenových nabídek  

    Na základě plánové rekonstrukce oplocení hřiště směrem k mateřské škole bylo zpracováno 

    poptávkové řízení. Nositelem projektu bude KSK Mezouň. Pan Daniel Kokrda předložil  

    OZ    cenové nabídky od 7 dodavatelů. OZ vybralo firmu, která předložila nejnižší cenovou  

    nabídku – firma NoVi Metal s.r.o.,  Beroun za cenu 66 170 Kč vč. DPH s tím, že firma  

    předloží přehled realizovaných obdobných akcí, po prověření bude  uzavřena Smlouva o  

    dílo.  

    OZ schvaluje všemi hlasy dodavatele nového oplocení části hřiště – NoVi Metal, s.r.o. 

    za cenu   66 170 Kč. 

 

 

     

 

 

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny  body  programu,  bylo jednání  ve  20.00 hod. 

ukončeno. 

 

 

 

 

  
Jana Jelínková                                     Hana Braunová         

 zapisovatel                                                                                        starostka 

 

 

 

Hana Kailová                 Ivan Ouřadník 

  ověřovatel         ověřovatel 
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USNESENÍ č. 05/2013 
 

 

ze  zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 22. 7. 2013   

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

 
Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník,  Mgr. Jan Škeřík,  

Hana Kailová, Doc.MUDr. František Chaloupka,CSc. 

Omluven:   Martin Kokrda 

 

 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1)   Smlouvu o zřízení věcného břemene pro vedení kNN s firmou ČEZ Distribuce  

      za jednorázovou náhradu 41 400 Kč a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 

   

      Smlouvu o zřízení věcného břemene pro vedení plynárenského zařízení s firmou  

      RWE GasNet, s.r.o. a Svazkem obcí pro plynofikaci VYKO za jednorázovou  

      náhradu 375 600 Kč a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 

   

 

2)  Řešení dokončení rekonstrukce obecního úřadu – studie výkres č. 05 oddělené sociální    

     zařízení 

 

3)  Závěrečný účet  Sdružení Český kras-Pláně za rok  2012 bez výhrad 

 

4)  Dodavatele nového oplocení části hřiště – NoVi Metal, s.r.o.  za cenu   66 170 Kč. 
 

 

 

 

Toto usnesení č. 085/2013 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze  dne  22.7.  2013.                                        

        

 

 

 

 

 

Hana Braunová 

Starostka obce 
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