
  

ZÁPIS č. 09/2014 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného 

 dne 27.11. 2014 v budově OÚ v Mezouni 
 

Přítomni: Hana Braunová,  Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, , Ivan Ouřadník,  Hana Kailová,  

                 Zdeněk  Veselý                                    Omluven:  Martin Kokrda 

 

 PROGRAM  JEDNÁNÍ 

 
        1)   Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ 

2)   Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na rok 2014 
3)   Pronájem části bývalé hasičské zbrojnice č. 16 
4)   Výběr firmy pro zajištění zimní údržby komunikací 
5)   Členství ve Svazu měst a obcí ČR  
6)   Strategie obce na roky 2015-2020 

        7)  Ostatní – dotace na opravu OÚ (info) 
          -  umístění kontejnerů na tříděný  odpad 
   -  poptávka na rozhlasovou ústřednu – cenové nabídky 
                                -  nabídka na software právních předpisů od firmy Atlas Software   
   -  darovací smlouva pan Libor Bauer – 5 000,-- Kč 
                                - stanovení ceny pozemku č.parc. 184/17 od p. Zabloudila 

       

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání.  Dále navrhla za zapisovatele  paní Janu 

Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni p. Ivan Ouřadník a p. Zdeněk Veselý. 

 

1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ 

Paní starostka jednala na katastrálním úřadě v Berouně ohledně nové digitalizace obce Mezouň. Zaměření a 

digitalizaci bude stát provádět od roku 2016. Podrobné zaměření a vytyčení pozemků by musela obec 

realizovat na vlastní náklady. Ostatní úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva byly splněny.  

 

2) Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na rok 2014 

Paní Jelínková předložila OZ návrh rozpočtového opatření č.4 rozpočtu obce na rok 2014, které je navrhováno 

v souvislosti s nákupem nových posypových nádob a rozhlasové ústředny. Dále bude do rozpočtu zahrnuto 

navýšení odměňování za funkci starostky. Rozpočet jako celek nebude navyšován, dojde pouze k přesunu 

finančních  prostředků v rámci  paragrafů.  

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 5  rozpočtu obce na rok 2014 všemi hlasy.  
 

3) Pronájem části bývalé hasičské zbrojnice č. 16 

Paní starostka předložila OZ  jednu cenovou nabídku na pronájem  částí  přízemí objektu bývalé hasičské 

zbrojnice č.p. 16. Nabídku předložil pan Josef Štípek, Mezouň č. 7   za cenu 4300,-- měsíčně. 

OZ schvaluje všemi hlasy  pronájem části  přízemí objektu bývalé hasičské zbrojnice č.p. 16 za cenu 4 300,-- 

Kč měsíčně na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.  
 

4) Zimní údržba komunikací – cenové nabídky 

Paní starostka seznámila OZ s předloženými cenovými nabídkami na zimní údržbu komunikací. Ze šesti 

oslovených firem se výběru zúčastnili pouze dva dodavatelé. Obec ještě jednou osloví další dvě firmy a  po té 

vybere dodavatele. 

 

5) Členství ve Svazu měst a obcí 

Paní  starostka informovala OZ o možnosti  členství ve Svazu měst a obcí s tím, že roční  příspěvek  činí 

3200,-- Kč  a  obec bude moci využívat bezplatné právní a účetní poradenství a zastupování v rámci 

prosazování zájmů obcí při přípravě zákonů a vyhlášek PS Parlamentu ČR. 

OZ schvaluje všemi hlasy členství obce Mezouň ve Svazu měst a obcí od roku 2015. 
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6) Strategie rozvoje obce na roky 2015-2020 

Paní starostka předložila OZ k projednání projektové záměry obce Mezouň  (strategii rozvoje)  na roky 2015 – 

2020. Strategie rozvoje podchycuje plán obce z hlediska investičních akcí do roku 2020. 

OZ schvaluje Strategii rozvoje obce Mezouň na roky 2015-2020 všemi hlasy. 

 

7) Ostatní  

a) Stavební úpravy obecního úřadu 

Paní starostka informovala OZ o hledání možností realizovat stavební úpravy obecního úřadu, na které je 

vydáno platné stavební povolení, formou dotací. V tomto smyslu jedná s firmou pana  Glasera. 

 

b) Umístění kontejnerů na tříděný odpad 

V souvislosti s rozšířením  počtu sběrných míst na tříděný odpad je nutno vyčlenit a upravit pozemek, 

na kterém budou nádoby na tříděný odpad umístěny.  OZ bere informaci na vědomí. 

 

c) Výběr nové rozhlasové ústředny – cenové nabídky 

Vzhledem k tomu, že stávající rozhlasová ústředna je zastaralá a jednotlivé prvky nefunkční, předložila paní 

starostka OZ  3 cenové nabídky na pořízení nové rozhlasové ústředny.  

- VSV connect,s.r.o.,  PDM servis  a Inton, s.r.o. 

OZ schvaluje všemi hlasy nabídku firmy VSV connect, s.r.o. za cenu 31 670,--Kč vzhledem k tomu, že 

dodávka je kompletní a zahrnuje i montáž a servis. 

 

d) Nabídka na software právních předpisů od firmy Atlas Software. 

Obecní zastupitelstvo nevyužije této nabídky, vzhledem k tomu, že právní servis zajišťuje obci pan Mgr. 

Škeřík. 

 

e) Darovací smlouva na opravu infrastruktury obce od pana Libora Bauera 

Paní starostka informovala OZ o poskytnutí finančního daru od pana Libora Bauera na opravu a údržbu 

infrastruktury obce ve výši  5 000,-- Kč. Na poskytnutou finanční podporu  uzavře obec dohodu o poskytnutí 

finančního příspěvku. 

OZ schvaluje všemi hlasy uzavření dohody o poskytnutí finančního příspěvku s panem Liborem Bauerem.    

 
f) Stanovení ceny pozemku č.parc. 184/17 – dar od pana Zabloudila 

V souvislosti s uzavřenou darovací smlouvou na převedení  pozemku č.parc. 184/17 do vlastnictví obce 

Mezouň a z důvodu daňového přiznání je nutno stanovit cenu darovaného pozemku. Paní starostka navrhla, 

aby cena byla stanovena formou kvalifikovaného odhadu a vycházela ze  znaleckého posudku zpracovaného 

na pozemek nacházející se poblíž tohoto pozemku (č.parc. 401/2). Jedná se o plochu okolo autobusové 

zastávky na Letníku a pro účely obce je pozemek nezbytný jako přístup ke stavbě autobusové zastávky. 

OZ schvaluje cenu pro pozemek č.parc. 184/17 v k.ú.  o ploše 30 m
2 
  4 915,-- Kč všemi hlasy. 

 

 

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny  body  programu,  bylo jednání  v  19.30 hod. ukončeno. 

 

  

Jana Jelínková                                     Hana Braunová         

 zapisovatel                                                                                        starostka 

 

 

 

 

Ivan Ouřadník               Zdeněk Veselý                 

  ověřovatel                   ověřovatel 
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USNESENÍ č. 09/2014 

 

ze  zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 27.11.  2014 

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

 

Přítomni: Hana Braunová,  Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, Ivan Ouřadník,  Hana Kailová, 

                 Zdeněk Veselý 

Omluven: Martin Kokrda 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1) Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na rok 2014   

2) Pronájem části  přízemí objektu bývalé hasičské zbrojnice č.p. 16 za cenu 4 300,--Kč panu Josefu Štípkovi 

3) Členství ve Svazu měst a obcí ČR od 1.1. 2015 

4) Strategii rozvoje obce Mezouň na roky 2015-2020 

5) Dodavatele rozhlasové ústředny – firmu  VSV connect, s.r.o.  

6) Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku (daru) ve výši 5 000,-- Kč  s panem Liborem Bauerem 

7) Stanovení ceny pro  darovaný pozemek č.parc. 184/17 v k.ú.  o ploše 30 m
2 
  4 915,-- Kč 

 

 

Toto usnesení č. 09/2014  je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze  dne 27. 11.  2014.      

 

 

 

 

Zapsáno v Mezouni dne  1. 12.  2014 

 

  

               Hana Braunová 

          Starostka obce        
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