ZÁPIS č. 4/2016
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 26. 4. 2016 v budově OÚ v Mezouni
Přítomni: Hana Braunová, Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, Zdeněk Veselý, Martin Kokrda, Ivan Ouřadník,
Hana Kailová
PROGRAM JEDNÁNÍ
1) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
2) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti (vedení kNN pro poz.č. 197/5)
3) Plán odpisů na rok 2016
4) Inventarizační zpráva za rok 2015
5) Zpráva finančního a kontrolního výboru, plán činnosti na rok 2016
6) Informace o aukci energií
7) Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2016
8) Ostatní
- Nová studie výstavby v lokalitě 4d Za humny (JUDr. Stehlík)
- Mobilní rozhlas
- MŠ – příspěvek na autobus
- Přípojka plynu a vodovodu pro pozč. 51/1
- Smlouva s obcí Tachlovice – pohřebiště
- Dotace na opravu rybníku
- Žádost o slevu z poplatků za psy M. Čekanová
- komunikace na Loděnice

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání. Dále navrhla za zapisovatele paní Janu
Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni Bc. Daniel Kokrda a Zdeněk Veselý
1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny.
2) Smlouvy s ČEZ o zřízení věcného břemene-služebnosti (vedení kNN pro poz.č.parc. 197/5)
Paní starostka předložila OZ návrh smluv o zřízení věcného břemene na poz.č.parc. 411/1 v k.ú. Mezouň a
420/6 v k.ú. Nučice pro vedení NN a zřízení elektro-přípojky k poz.č. parc. 197/5 za jednorázovou úhradu
500,-- Kč bez DPH pro poz.č. parc. 420/6 a 3000,-- Kč bez DPH pro poz.č.parc. 4511/1.
OZ schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na poz.č. parc. 411/1 v k.ú. Mezouň a 420/6 v k.ú. Nučice
všemi hlasy.
3) Plán odpisů na rok 2016
Paní Jelínková předložila OZ plán účetních odpisů na rok 2016. Plán zohledňuje naplnění ČÚS 708 ohledně
zbytkové hodnoty a aktualizuje předpokládanou dobu životnosti majetku.
OZ schvaluje plán odpisů majetku na rok 2016 všemi hlasy.
4) Inventarizační zpráva za rok 2015
Pan místostarosta seznámil OZ s výsledky inventarizace za rok 2015 a se zprávou z provedené inventarizace za
rok 2015. Nebyly zjištěny přebytky ani manka.
OZ schvaluje výsledky inventarizace obce za rok 2015 všemi hlasy.
5) Zpráva finančního a kontrolního výboru za rok 2015, plány činnosti na rok 2016
Předseda finančního výboru podal OZ informaci o provedených kontrolách hospodaření obce a mateřské školy
za rok 2015. Dále seznámil OZ s plánem práce finančního výboru na rok 2016.
OZ schvaluje všemi hlasy zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2015 a plán činnosti na rok 2016.
Předseda kontrolního výboru podal OZ informaci o provedených kontrolách obce za rok 2015. Dále seznámil
OZ plánem práce kontrolního výboru na rok 2016.
OZ schvaluje všemi hlasy informaci o činnosti kontrolního výboru za rok 2015 a plán činnosti na rok 2016.
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6) Informace o aukci energií
Paní starostka informovala OZ o účasti obce v aukci na dodavatele elektřiny a plynu. V aukci zvítězila firma
X energie, s.r.o. a uzavřela s obcí smlouvu o dodávkách elektřiny a plynu po dobu dvou let.
7) Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2016
Vzhledem k tomu, že úpravou nebyly změněny závazné ukazatele rozpočtu, nebylo rozpočtové opatření
realizováno.
Došlo pouze k úpravě rozpisu rozpočtu v rámci jednoho paragrafu v souvislosti s navýšením výdajů na nákup
DDHM v rámci pravomocí paní starostky.
8) Ostatní
- Nová studie výstavby v lokalitě 4d) Za humny (JUDr. Stehlík)
Paní starostka seznámila OZ s novým návrhem dopravního řešení přístupu do lokality 4d) Za humny.
Součástí studie bylo i posouzení dopravního napojení na komunikaci III/10126, zpracované Ing. Bartůškem.
Dopravní napojení lokality na komunikaci III/10126 je dle tohoto posouzení nevyhovující. OZ trvá na napojení
lokality dle ÚP v návaznosti na plánovaný obchvat obce.
- Nabídka využití mobilního rozhlasu od firmy Neogenia s.r.o.
Paní starostka předložila OZ nabídku firmy Neogenia s.r.o. na poskytování informací občanům formou SMS
zpráv prostřednictvím mobilních telefonů. OZ posoudí cenovou nabídku a rozsah využití k nabízené ceně.
- Mateřská škola – žádost o příspěvek na autobusovou dopravu do ZOO
OZ schvaluje všemi hlasy příspěvek na dopravu dětí do ZOO Plzeň ve výši 3500,-- Kč formou navýšení
příspěvku na činnost v r. 2016
- Přípojka plynu a vodovodu pro poz.č. 51/1
Paní starostka předložila OZ žádost o souhlas s umístěním plynové a vodovodní přípojky pro poz.č.parc. 51/1 na
poz.obce č.parc. 40/1. OZ schvaluje uložení vodovodní přípojky do nezpevněného terénu dle nákresu.
Pro zbudování plynovodní přípojky musí být s obcí uzavřena smlouva budoucí o zřízení věcného břemene.
- Smlouva s obcí Tachlovice - pohřebiště
Paní starostka seznámila OZ s návrhem smlouvy s obcí Tachlovice o užívání pohřebiště.
OZ schvaluje návrh smlouvy všemi hlasy.
- Dotace na opravu rybníka
Paní starostka informovala OZ o možnosti podat žádost o dotaci na rekonstrukci a odbahnění rybníka.
OZ schvaluje všemi hlasy zadání výběrové řízení na zpracování projektu na rekonstrukci a odbahnění rybníka
- Žádost o slevu z poplatků za psy – chovná stanice p. Čekanové
Paní starostka předložila OZ žádost paní Čekanové o slevu z poplatků ze psů (6 psů) z důvodu prezentace obce
prostřednictvím chovné stanice.
Byla navržena sleva 50 % z částky 1700,-- Kč. Hlasováno pro: H.Braunová, H.Kailová, M.Kokrda, D.Kokrda,
Zd. Veselý. Zdrželi se hlasování: Mgr. Škeřík, I.Ouřadník
Návrh byl schválen.
- Dokončení opravy komunikace na Loděnice
Vzhledem k probíhajícím výkopovým pracím na pokládce kNN a kVN k RD č.p. 137 v komunikaci č.parc. 406
je oprava cesty na Loděnice pozastavena.
- Úprava dopravního značení v obci
Pan místostarosta seznámil OZ se stanoviskem DI Beroun k návrhu obce na úpravu dopravního značení
směřující ke zklidnění dopravy v obci. OZ bere informaci na vědomí.
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 21.00 hod. ukončeno.

Jana Jelínková
zapisovatel

Hana Braunová
starostka

Bc. Daniel Kokrda
ověřovatel

Zdeněk Veselý
ověřovatel
USNESENÍ č. 4/2016
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ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 4. 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,
Hana Kailová
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ distribuce poz.č. parc. 411/1 v k.ú. Mezouň a 420/6 v k.ú.
Nučice a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy .
2) Plán účetních odpisů na rok 2016
3) Výsledky provedené inventarizace a inventarizační zprávu za rok 2015
4) Zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2015 a plán činnosti na rok 2016.
5) Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2015 a plán činnosti na rok 2016.
6) Příspěvek na dopravu dětí do ZOO Plzeň ve výši 3500,-- Kč formou navýšení příspěvku na činnost v r. 2016
7) Smlouvu s obcí Tachlovice o užívání pohřebiště.
8) Zadání výběrového řízení na projekt na rekonstrukci a odbahnění rybníka
9) Slevu z poplatků ze psů (6 psů) pro paní Čekanovou z důvodu prezentace obce prostřednictvím chovné stanice
ve výši 50 %

Toto usnesení č. 4/2016 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 26. 4. 2016.

Zapsáno v Mezouni dne 27. 4. 2016
Hana Braunová
Starostka obce
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