ZÁPIS č. 1/2016
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 25. 1. 2016 v budově OÚ v Mezouni
Přítomni: Hana Braunová, Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, Zdeněk Veselý, Martin Kokrda, Ivan Ouřadník
Omluvena: Hana Kailová
PROGRAM JEDNÁNÍ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
Rozpočet obce na rok 2016 - návrh (žádost MŠ – myčka)
Smlouva s firmou VaK Beroun a.s.
Darovací smlouva (komunikace a inženýrské sítě)
Informace k využití služeb Městské policie Rudná
Zhodnocení finančních prostředků
Řešení zklidnění dopravy v obci
Faktura firmy Alstap, s.r.o.
Smlouva budoucí o zřízení služebnosti na poz. č. 400/4 a 415 – telefonní vedení
uložení optického kabelu s firmou Česká telekomunikační infrastruktura
10) Schválení podání žádosti o dotaci z fondu Středočeského kraje
11) Schválení podání žádosti o dotaci z fondu MŠMT
12) Ostatní

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání. Dále navrhla za zapisovatele paní Janu
Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni pan Bc. Daniel Kokrda a pan Zdeněk Veselý.
1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou plněny. Je nutno dořešit novou smlouvu s obcí
Tachlovice o užívání veřejného pohřebiště.
2) Rozpočet obce Mezouň na rok 2016
Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtu obce na rok 2016 vypracovaného finančním výborem.
Do rozpočtu byly zahrnuty další plánované výdaje a příjmy. Tento návrh bude po zveřejnění na úřední desce
předložen ke schválení na příštím jednání OZ.
3) Smlouva s firmou VaK Beroun, a.s.
Pan Mgr. Škeřík informoval OZ o stavu příprav smlouvy s firmou VaK Beroun, a.s. na provozování
vodohospodářského zařízení. Konečné znění smlouvy se zapracováním nájemného je v jednání.
4) Darovací smlouva na převzetí inženýrských sítí a komunikace
Pan Mgr. Škeřík seznámil OZ s přípravou darovací smlouvy na převzetí komunikace a inženýrských sítí na
poz.č.parc.135/192, 135/195 a 135/197 v k.ú. obce Mezouň.
5) Informace k využití služeb Městské policie Rudná
Paní starostka seznámila OZ s podmínkami využívání služeb Městské policie Rudná. OZ rozhodlo zatím služeb
nevyužívat a zklidnění dopravy v obci řešit nákupem měřičů rychlosti.
6) Zhodnocení volných finančních prostředků
OZ projednávalo možnost zhodnocení volných finančních prostředků uložením na termínovaný vklad.
Pan místostarosta navrhl uložit 2700 000,-- Kč na termínovaný vklad na dobu 12 měsíců za úrok 0,75 % p.a.
do peněžního ústavu Fio banka.
OZ schvaluje všemi hlasy vložení volných finančních prostředků ve výši 2 700 000,-- na termínovaný vklad
na dobu 12 měsíců do Fio banky.
7) Řešení zklidnění dopravy v obci
Pan místostarosta informoval OZ o jednání s odborem dopravy MěÚ Beroun a s Policií ČR ohledně vytipování
rizikových míst v obci z hlediska bezpečnosti chodců.

Návrh řešení včetně umístění měřičů rychlosti předloží obec ke schválení odboru dopravy.
OZ pověřuje pana místostarostu zpracováním podkladů ke schválení.
8) Faktura firmy Alstap, s.r.o.
Paní starostka informovala OZ o faktuře č. 300150155 firmy Alstap, s.r.o. za zbudování I. etapy výtlaky splašků
za cenu 414 092 Kč. OZ schvaluje ve smyslu podmínek rozpočtového provizoria úhradu faktury na částku
414 092 Kč všemi hlasy.
9) Smlouva budoucí o zřízení služebnosti na poz. č. 400/4 a 415 – telefonní vedení uložení optického
kabelu s firmou Česká telekomunikační infrastruktura
Paní starostka informovala OZ o připravované smlouvě budoucí o zřízení služebnosti za účelem vedení
telekomunikačního kabelu. Dopracovávají se podmínky smlouvy ohledně koordinace výstavby spolu
s výstavbou kanalizace obce v daném území.

10) Schválení podání žádostí o dotace z fondů KÚ Středočeského kraje
V souvislosti s vypsáním tematického zadání pro čerpání finančních prostředků z fondů KÚ
Středočeského kraje pro rok 2016 navrhla paní starostka podat žádost o dotaci ze Středočeského Fondu
životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání „Zkvalitnění životního prostředí“ na akci
„Výsadba stromů a keřů – ochranné izolační zeleně, alej mezi obcemi, II. etapa.“.
OZ schvaluje podání žádosti o dotaci všemi hlasy.
Dále paní starostka předložila návrh podat žádost o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst
KÚ Středočeského kraje na akci „Rekonstrukce dětského hřiště v Mateřské škole Mezouň“.
OZ schvaluje podání žádosti o dotaci všemi hlasy.
Obec se zavazuje spolufinancovat oba projekty ve výši minimálně 5 % z celkových uznatelných
nákladů projektů.
11) Schválení podání žádosti o dotaci z MŠMT

Pan místostarosta navrhl podat žádost o dotaci na rekonstrukci oplocení hřiště z dotace Ministerstva
mládeže a tělovýchovy.
OZ schvaluje všemi hlasy podání žádosti o dotaci na rekonstrukci oplocení hřiště z dotačního titulu:
Dotace MŠMT - program 133510, subtitul 133512 (Podpora materiálně technické základny sportovních
organizací).
12) Ostatní
Dodatek ke smlouvě s firmou ZDIBE s.r.o.
Paní starostka předložila OZ návrh dodatku ke Smlouvě o dílo na odstraňování tuhého odpadu na řízené skládce
spol. ZDIBE, s.r.o. na rok 2016.
OZ schvaluje všemi hlasy Dodatek ke Smlouvě o dílo na odstraňování tuhého odpadu na řízené skládce
spol. ZDIBE, s.r.o. na rok 2016.
Projektová dokumentace na chodníky podél komunikace III. třídy v obci
V souvislosti s potřebou zvýšení bezpečnosti chodců navrhla paní starostka zadat výběrové řízení na dodavatele
projektové dokumentace pro zpracování projektu chodníků v obci.
OZ schvaluje všemi hlasy zadání výběrového řízení na dodavatele PD pro výstavbu chodníků v obci.
Nabídka firmy Sunnymont, s.r.o.
Zástupci firmy Sunnymont seznámili OZ s možností údržby veřejného osvětlení formou přenesené správy.
Po upřesnění rozsahu doloží konkrétní nabídku.
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 20.00 hod. ukončeno.
Jana Jelínková
zapisovatel

Hana Braunová
starostka

Zdeněk Veselý
ověřovatel

Bc. Daniel Kokrda
ověřovatel
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USNESENÍ č. 1/2016
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 25. 1. 2016
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Hana Braunová, Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, Zdeněk Veselý, Martin Kokrda, Ivan Ouřadník
Omluvena: Hana Kailová
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Vložení volných finančních prostředků ve výši 2 700 000,-- na termínovaný vklad na dobu 12 měsíců do Fio
banky.
2) Úhradu faktury č. 300150155 firmy Alstap, s.r.o. na částku 414 092 Kč všemi hlasy.
3) Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci

tematického zadání „Zkvalitnění životního prostředí“ pro rok 2016 na akci Výsadba stromů
a keřů – ochranné izolační zeleně, alej mezi obcemi, II. etapa“.
Obec se zavazuje spolufinancovat projekt ve výši minimálně 5 % z celkových uznatelných
nákladů projektu.
4) Podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst KÚ Středočeského kraje na akci

„Rekonstrukce dětského hřiště v Mateřské škole Mezouň“.
Obec se zavazuje spolufinancovat projekt ve výši minimálně 5 % z celkových uznatelných
nákladů projektu.
5) Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci oplocení hřiště z programu MŠMT 133510, subtitul 133512

(Podpora materiálně technické základny sportovních organizací).
6) Dodatek ke Smlouvě o dílo na odstraňování tuhého odpadu na řízené skládce spol. ZDIBE, s.r.o. na rok
2016.
7) Zadání výběrového řízení na dodavatele PD pro výstavbu chodníků v obci.

Toto usnesení č. 1/2016 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 25. 1. 2016.

Zapsáno v Mezouni dne 26. 1. 2016
Hana Braunová
Starostka obce
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