ZÁPIS č. 4/2008
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 23. září 2008
v budově OÚ v Mezouni.
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Hana Kailová, Karel Jelínek, Martin Kokrda,
Josef Mezulián
Omluveni: Libor Valenta, Jiří Hrdlička
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)

Výběrové řízení – projektová dokumentace na stavbu nové MŠ
Výběrové řízení na dodavatele chodníku
Dodatky č. 1 a 2 ke smlouvě o dílo na stavbu vodovodu
Smlouva o dílo na stavbu chodníku
Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na stavbu MŠ
Ostatní

Starosta navrhl na zapisovatele p. Jelínka, ověřovateli byli určeni p. M. Kokrda
a pí H. Kailová.
MUDr. Pokorný požádal o možnost vystoupit na počátku jednání s prezentací harmonogramu
výstavby v lokalitě č. 4. OZ souhlasilo.
MUDr. Pokorný a ing. Franke předložili OZ zastavovací studii pro lokalitu č. 4 – viz. Příloha
zápisu.
1)Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na stavbu MŠ
Starosta předložil nabídky od firem:
- Kostková Vladimíra - Tuchoměřice, - Ateliér ARS, s.r.o. Praha 5, Ateliér Dvořák Rudná.
Obecní zastupitelstvo vybralo a schválilo firmu s nejnižší nabídkou Ateliér Dvořák Rudná
všemi hlasy.
2) Výběrové řízení na dodavatele chodníku
Starosta předložil cenové nabídky na stavbu chodníku dle projektové dokumentace od budovy
obecního úřadu k autobusové zastávce „u uličky“ firem Aquarius s.r.o., Kladno, RISL, s.r.o.
Hostivice, PJV, s.r.o. Praha 13.
Na stavbu chodníku dostala obec účelovou dotaci ve výši 134 000 Kč z Programu obnovy
venkova StČ kraje. K této problematice se rozvinula diskuse OZ a občanů, zda chodník
budovat či nikoli. Pí Pilařová sdělila názor, že chodník nikam nevede.
Ing. K. Franke navrhl nestavět v obci vůbec žádné chodníky.
P. K. Jelínek upozornil, na velký provoz dopravy, který se bude v souvislosti s mohutnou
výstavbou na Vysokém Újezdě ještě zvyšovat. Dále sdělil, že OZ již stavbu chodníku
schválilo v loňském roce před požádáním o dotaci na tuto stavbu a v současné době se pouze
vybírá firma na realizaci stavby.
Pan Mezulián navrhl neuzavírat smlouvu se žádným dodavatelem a dotaci nevyužít a vrátit.
Ing. Hrubý podal návrh dotaci využít a stavbu realizovat.
OZ hlasovalo o návrzích. OZ opět schválilo realizaci výstavby.
- návrh p. Mezuliána … 2 hlasy pro (p. Mezulián, pí Kailová)
- návrh p. starosty …. 3 hlasy pro (p. Ing. Hrubý, M. Kokrda, K. Jelínek)
OZ vybralo firmu s nejnižší nabídkou – RISL, s.r.o. Hostivice.

3) Dodatky č. 1 a 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu vodovodu
P. Mezulián předložil OZ návrh dodatků č. 1 a 2 ke Smlouvě o dílo na Stavbu vodovodu,
týkající se výstavby vodovodních přípojek a termínu dokončení stavby.
OZ dodatky č. 1 a 2 schválilo všemi hlasy.
.

4) Smlouva o dílo na stavbu chodníku
Starosta předložil OZ návrh smlouvy o dílo na zhotovení chodníku. OZ pověřilo starostu
obce jednat o možném snížení ceny. V případě, že cenu nebude možno snížit, je nutné stavbu
rozdělit na 2 etapy a požádat o další dotaci na příští rok.
OZ v tomto duchu schvaluje smlouvu o dílo na stavbu chodníku. Hlasováno pro 3 hlasy –
ing. Hrubý, M. Kokrda, K. Jelínek, proti – 2 hlasy J. Mezulán, H. Kailová.
5) Smlouva o dílo na zpracování PD na stavbu MŠ
Starosta předložil OZ návrh smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na stavbu
mateřské školy. OZ schválilo smlouvu o dílo všemi hlasy.
6) Ostatní
a) Rozpočtové opatření č. 1 – p. Mezulián předložil návrh na úpravu rozpočtu s tím, že
rozpočtovým opatřením dojde k přesunu rozpočtových prostředků, aniž by se změnil celkový
objem rozpočtu na r. 2008. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu. OZ schvaluje
Rozpočtové opatření č. 1 všemi hlasy.
b) Darování pozemku
Starosta seznámil OZ se záměrem p. Miloslava Douši, vlastníka pozemku – cesty č. parc.
420/6 v k.ú. obce Nučice darovat obci Mezouň tento pozemek do vlastnictví. OZ záměr
schvaluje a dar s díky přijímá. Schváleno všemi hlasy.
c) Převod pozemků
Starosta OZ přednesl návrh na převedení pozemků č. parc. 180/5, 180/6 a 180/10 v k.ú. obce
Mezouň z vlastnictví státu na obec Mezouň. U poz. č. parc. 180/5 je jedná o bezúplatný
převod, u poz. č. parc. 180/6 a 180/10 se jedná o úplatný převod. OZ schválilo bezúplatný
i úplatný převod pozemků všemi hlasy.

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu
bylo jednání OZ ve 21.00 hod ukončeno.

Karel Jelínek, v.r.
zapisovatel

Martin Kokrda, v.r.
ověřovatel

Ing. Miroslav Hrubý, v.r.
starosta

Hana Kailová, v.r.
ověřovatel

USNESENÍ č. 4/2008
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 23. září 2008
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.

Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Hana Kailová, Martin Kokrda, Josef Mezulián,
Karel Jelínek
Omluven: p. Libor Valenta, Jiří Hrdlička
OZ schvaluje:
1) Dodavatele projektové dokumentace na stavbu mateřské školy v Mezouni
Ateliér Dvořák - Rudná
2) Dodavatele stavby chodníku – firmu RISL, s.r.o. Hostivice
3) Dodatek č. 1 a 2 ke Smlouvě o dílo na zbudování vodovodu v obci
4) Smlouvu o dílo na stavbu chodníku
5) Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na stavbu mateřské školy
6) Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2008
7) Přijmutí daru od pana Douši – poz. č. parc. 420/6 a jeho převedení do vlastnictví obce
Mezouň na základě darovací smlouvy
8) Bezúplatný převod pozemků č. parc. 180/5 v k.ú. obce Mezouň z vlastnictví státu do
vlastnictví obce Mezouň
9) Úplatný převod pozemků č. parc. 180/6 a 180/10 v k.ú. obce Mezouň z vlastnictví státu
do vlastnictví obce Mezouň

OZ ukládá:
Starostovi obce Ing. Miroslavu Hrubému
1) Uzavřít schválené smlouvy o dílo
2) Uzavřít schválené dodatky ke smlouvě o dílo
Toto usnesení č. 4/2008 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 23. 9. 2008.

Ing. Miroslav Hrubý, v.r.
starosta

