
ZÁPIS č. 01/2015 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne 13.1.2015 v budově OÚ v Mezouni 
 

Přítomni: Hana Braunová,  Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, ,  Hana Kailová,  Zdeněk  Veselý,  Martin 

Kokrda                                                                 Omluven: Ivan Ouřadník 

 

 PROGRAM  JEDNÁNÍ 

1) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ 
2)   Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na  rok 2014 
3)   Rozpočet obce  na  rok  2015 
4)   Ostatní –  Zimní údržba 
    -  Skládka Březná 
    -  Bioodpady 
    -  MŠ  provoz prázdniny    

 

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

Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni p. Bc. Daniel Kokrda a p. Zdeněk Veselý 

 

1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ 

Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva byly splněny.  

 

2) Rozpočtové  opatření č. 6 rozpočtu obce na rok 2014  

Paní Jelínková seznámila OZ s rozpočtovým opatřením č.6  rozpočtu obce na rok 2014. Předmětem 

rozpočtového opatření byly změny jak závazných ukazatelů, tak v jednotlivých položkách v rámci 

vyrovnávání rozpočtu na konci roku. Položky byly navýšeny o skutečné daňové příjmy a dále o splátky nájmu 

za pronájem části spolkového domu. Do výdajové části byla zahrnuta položka rezervy zohledňující navýšení 

daňových příjmů. 

OZ schvaluje všemi hlasy rozpočtové opatření č. 6  rozpočtu obce na rok 2014 

 

3) Rozpočet obce na rok 2015, rozpočet MŠ 

Paní Jelínková informovala OZ o návrhu rozpočtu obce na rok 2015, který zpracovával finanční výbor. 

Součástí rozpočtu je i rozpočet mateřské školy. 

Konečné znění rozpočtu bude projednáno na příštím veřejném zasedání. 

 

4) Ostatní  

a) Zimní údržba 

Paní starostka informovala OZ o hledání dalších možností levnějšího zajištění zimní údržby místních 

komunikací. Vzhledem k akutnímu stavu navrhuje uzavřít okamžitě smlouvu s firmou  MK zeleň, s.r.o. dle 

předložené cenové nabídky, v níž je zahrnut i posyp komunikací a současně do smlouvy zahrnout i letní 

údržbu, tj. sekání podél místních komunikací a prořez stromů a křovin. 

OZ schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zajištění zimní a letní údržby s firmou MK zeleň, s.r.o. všemi hlasy 

a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy 

b) Řešení nepovoleného skládkování u Březné 

Paní starostka seznámila  OZ s dohodou se ZD Mořina ohledně zabránění skládkování na zemědělském 

platu u Březné a na přilehlé komunikaci.  

OZ schvaluje všemi hlasy umístění uzamykatelné závory na komunikaci do Březné směrem od obce za 

následujících podmínek: 

- ZD Mořina po vytyčení obcí zajistí na své náklady výrobu a instalaci závory 

- ZD Mořina obstará vyjádření případných potřebných souhlasů pro umístění  a rozdání klíčů od závory 

  majitelům pozemků  v dané lokalitě. 

- Obec se již nebude dále finančně podílet na likvidaci odpadu u Březné. 
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Polní hnojiště 

Navážení hnoje na dočasné polní hnojiště v oblasti „U studánky“  způsobuje devastaci polní cesty směrem do 

Haček.  K úpravě by bylo možno použít navezenou suť a střešní tašky, které jsou v blízkosti skládkovány.  

OZ pověřuje paní starostku jednat s vedením ZD Mořina o rozhrnutí navezené suti a tašek do polní cesty. 

 

c) Řešení bioodpadů pro občany 

Paní starostka předložila OZ nabídku firmy AVE.cz k likvidaci bioodpadů ze zahrádek. 

Cena 745,-- zahrnuje popelnicovou nádobu a  14 svozů bioodpadu ročně. OZ navrhuje  oslovit ještě obec 

Vysoký Újezd a případně řešit likvidaci společně, aby se docílilo nižší ceny  za likvidaci bioodpadu.  

  

d) MŠ provoz prázdniny 

Paní starostka informovala OZ  o přerušení provozu Mateřské školy Mezouň v době jarních prázdnin, tj od 

16.2. do 20. 2. 2015 z organizačních důvodů tj. vyčerpání řádné dovolené pedagogickými pracovníky a dále 

nepřítomnost paní Byrtusové z důvodu studia. 

P. Mgr. Dobeš namítl, že by se záležitost měla řešit za přítomnosti rodičů dětí z MŠ.  

OZ konstatovalo, že další veřejné zasedání  se bude konat až v měsíci únoru a informace se musí k rodičům 

dostat v předstihu. 

OZ schvaluje přerušení provozu MŠ Mezouň v době od 16.-20.2. 2015 všemi hlasy.  

 

e) Pronájem pozemků č.parc. 135/106 a 135/160 v k.ú. obce Mezouň 

Paní starostka předložila OZ žádost pana Kuldáska o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem pozemků 

č.parc. 135/106 a 135/160 v k.ú. Mezouň. Vzhledem k tomu, že nájemní smlouva skončila k 31.10. 2014 je 

nutno vyhlásit nový záměr pronájmu. 

OZ schvaluje všemi hlasy vyhlášení záměru pronájmu pozemků č.parc. 135/106 a 135/160 v k.ú. obce 

Mezouň k zemědělským účelům. 

 

f) Stížnost paní  M.Novotné 

Paní Novotná podala na zasedání stížnost ohledně navezení suti a zeminy při výstavbě odvodnění cesty č.parc. 

405 na jejich pozemek. Pan Mgr. Škeřík zajistí, aby firma, která stavbu realizovala,  suť a zeminu odstranila. 

 

g) Žádost o prodej pozemku před RD č.p. 45 

Paní starostka seznámila OZ s žádostí paní Ryšavé o odprodání pozemku před RD č.p. 45, pozemek má paní 

Ryšavá v současné době v pronájmu. Na pozemku jsou vedeny inženýrské sítě a jsou zde uzavřeny smlouvy o 

věcných břemenech. Podrobnosti budou řešeny na příštím jednání OZ. 

 

h) Stížnost na podmáčení RD z důvodu umístění okapu ze sousedního pozemku 

Paní starostka informovala OZ o svedení dešťové vody  okapem z pozemku ve vlastnictví pana Culka na 

pozemek u dětského hřiště a na zeď RD č.p. 45. OZ pověřuje paní starostku sepsáním výzvy pro pana Culka 

k odstranění trvalého podmačování hřiště a RD. 

 

i) Revize stávajících smluv na pronájem pozemků 

OZ navrhuje provedení revize stávajících smluv na pronájem pozemků a dále kontrolu, které pozemky obce 

jsou užívány bez nájemních smluv. 

 

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

 

  

Jana Jelínková                                     Hana Braunová         

 zapisovatel                                                                                        starostka 

 

 

 

Bc. Daniel Kokrda               Zdeněk Veselý 

  ověřovatel                   ověřovatel 
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USNESENÍ č. 01/2015 

 

ze  zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 13.1.2015 

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

 

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

                 Zdeněk Veselý, Martin Kokrda 

Omluven: Ivan Ouřadník,   

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1)  Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na rok 2014 

 

2)  Uzavření smlouvy o dílo na zajištění zimní a letní údržby s firmou MK zeleň, s.r.o. a pověřuje paní  

     starostku podpisem smlouvy. 

3)  Umístění uzamykatelné závory na komunikaci do Březné směrem od obce za následujících podmínek: 

     - ZD Mořina po vytyčení obcí zajistí na své náklady výrobu a instalaci závory 

      - ZD Mořina obstará vyjádření případných potřebných souhlasů pro umístění  a rozdání klíčů od závory 

        majitelům pozemků  v dané lokalitě. 

     - Obec se již nebude dále finančně podílet na likvidaci odpadu u Březné. 

 

4)  Přerušení provozu MŠ Mezouň v době od 16.-20.2. 2015 z organizačních důvodů 

 

5)   Vyhlášení záměru pronájmu pozemků č.parc. 135/106 a 135/160 v k.ú. obce Mezouň k zemědělským  

      účelům. 

 

 

 

 

Toto usnesení č. 01/2015  je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze  dne 13.1.2015.      

 

 

 

Zapsáno v Mezouni dne  14.1.2015 

 

  

 

 

               Hana Braunová 

          Starostka obce        
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