ZÁPIS č. 01/2019
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 21.1. 2019 v budově obecního úřadu v Mezouni
Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Hana Kailová, Bc. Daniel Kokrda, Hana Braunová,
Martin Kokrda
Omluven: Ivan Ouřadník
Pan starosta seznámil OZ s navrženým programem jednání. Ověřovateli byli určeni pan Martin Kokrda a paní
Ing. Jitka Wagnerová.
Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Jelínková
Program jednání
1) Žádost o poskytnutí dotace z fondu StČ kraje na workoutové hřiště
2) Smlouva o úpravě práv a povinností vlastníků vodovodů a kanalizací dle par. 8 zákona č.274/2001
(vodovod. a kanalizační řad na poz.č. parc.238/2 a 239/3)
3) Smlouva budoucí o VB s firmou ČEZ Distribuce na vedení kNN pro poz.č.parc. 25, 107/10
4) Strategický rozvojový plán obce na r. 2019-2022
5) Rozpočtové opatření rozpočtu obce na r. 2019
6) Stanovení ceny za věcná břemena pro vedení inženýrských sítí v pozemcích obce
7) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na dětský karneval
8) Ostatní

Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny.
1) Žádost o poskytnutí dotace z fondu StČ kraje na workoutové hřiště
Pan D. Kokrda informoval OZ o možnosti podat žádost o dotaci na stavbu workoutového hřiště z fondu
Středočeského kraje. Hřiště navrhuje umístit za prodejnu COOPu. V rámci diskuse bylo zvažováno, zda je
vhodné umístit hřiště s cvičebními prvky za prodejnou s ohledem na plánovanou rekonstrukci stavby.
Hlasováno: „pro“ - Ing. Fr. Kubásek, H.Braunová, Bc.D. Kokrda, M.Kokrda,Ing.J.Wagnerová
„proti“ – H.Kailová
OZ schvaluje podání žádosti o dotaci z fondu StČ kraje na zřízení workoutového hřiště za cenu 310 000 Kč za
finanční spoluúčasti obce ve výši 93 000 Kč.
2) Smlouva o úpravě práv a povinností vlastníků vodovodů a kanalizací dle par. 8 zákona č.274/2001
(vodovod. a kanalizační řad na poz.č. parc. 238/2 a 239/3)
Pan starosta informoval OZ o žádosti p. Kareše o uzavření smlouvy o úpravě práv a povinností vlastníků
vodovodů a kanalizací dle par. 8 zákona č.274/2001 v souvislosti s dobudováním kanalizačního a vodovodního
řadu na poz.č.parc. 238/2 , 239/3 a 239/4. Před převzetím těchto inženýrských sítí do vlastnictví obce je nutno
uzavřít smlouvu o věcném břemeni ve prospěch obce pro vedení kanalizačního a vodovodního řadu v pozemcích
soukromých vlastníků.
3) Smlouva budoucí o věcném břemeni s firmou ČEZ Distribuce na vedení kNN pro poz.č.parc. 25 a
č.parc. 107/10
Pan starosta předložil OZ návrh na uzavření smlouvy budoucí o věcném břemeni na vedení kNN pro pozemek
č.parc. 25 v pozemku obce č.parc. 400/1 za cenu 750,-- Kč/m2 bez DPH s firmou ČEZ Distribuce.
OZ schvaluje všemi hlasy uzavření smlouvy budoucí o věcném břemeni na vedení kNN pro pozemek č.parc.
25 v pozemku obce č.parc. 400/1 za cenu 750,-- Kč/m2 bez DPH s firmou ČEZ Distribuce.
Dále pan starosta předložil OZ návrh na uzavření smlouvy budoucí o věcném břemeni na vedení kNN pro
pozemek č.parc. 107/10 v pozemku obce č.parc. 105/3 jednorázovou úhradu 12 500,-- Kč bez DPH s firmou
ČEZ Distribuce.
OZ schvaluje všemi hlasy uzavření smlouvy budoucí o věcném břemeni na vedení kNN pro pozemek č.parc.
107/10 v pozemku obce č.parc. 105/3 za jednorázovou úhradu 12500,-- Kč bez DPH s firmou ČEZ
Distribuce.
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4) Strategický rozvojový plán obce na r. 2019-2022
Pan starosta předložil OZ návrh na zpracování dokumentu Strategický rozvojový plán obce na roky 2019-2022.
Návrh jednotlivých bodů Strategického rozvojového plánu bude dále rozpracován a projednán na dalším jednání
zastupitelstva obce.
5) Rozpočtové opatření rozpočtu obce na r. 2019
Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtového opatření č.1 rozpočtu na rok 2019. Předmětem úpravy
rozpočtu bylo v příjmové části zapracování dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši 125 400,a dále příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství v souvislosti s opravami místních komunikací ve výši
1103 000,-- Kč. Ve výdajové části je nutno vytvořit rezervu na obnovu kanalizace ve výši 460 000,-- Kč a
navýšit výdaje spojené s dokončením splaškové kanalizace z důvodu posunu fakturace.
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na r. 2019 všemi hlasy.
6) Stanovení ceny za věcná břemena pro vedení inženýrských sítí v pozemcích obce Mezouň
Pan starosta podal OZ návrh na zvýšení úhrad za věcná břemena pro vedení inženýrských sítí v pozemcích obce
- minimální částka za věcné břemeno pro vedení inženýrských sítí v pozemcích obce 350,--Kč /1bm bez DPH
- jednorázová úhrada bez DPH za jednu smlouvu.
OZ schvaluje všemi hlasy úpravu ceny věcného břemene za vedení inženýrských sítí v pozemcích obce na
min. částku 350,-- Kč/1 bm bez DPH a 11000,--Kč za podíl na právních službách obce 11 000,-- Kč bez DPH.
7) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na dětský karneval
Pan starosta předložil OZ žádost skupiny ŠaryMaru o příspěvek na pořádání dětského karnevalu v Mezouni.
Bylo navrženo příspěvek ve výši 2000,-- Kč poskytnout formou nákupu věcných cen na dětský karneval.
OZ schvaluje všemi hlasy nákup cen na dětský karneval ve výši 2000,-- Kč.
8) Ostatní
- Pan starosta informoval OZ o výběrovém řízení na obsazení pracovního místa – administrativní pracovník.
Do výběru se přihlásili 3 zájemci. Se všemi byl proveden pracovní pohovor. Výsledek výběru bude oznámen do
týdne, aby pracovní místo bylo obsazeno od 1.2. 2019.
- Pan starosta informoval OZ o podnětech ohledně řešení křižovatky směrem na Vysoký Újezd.
Navrhl umístění vodorovného dopravního značení s vyznačením přednosti v jízdě a dále řešení do budoucna
formou kruhového objezdu. Oba tyto návrh projedná pan starosta se zástupci KSÚS.
- V souvislosti se zahájením provozování splaškové kanalizace informoval pan starosta OZ o nutnosti vyčlenit
běžný účet obce vedený u České spořitelny, a.s. na platby za výběr stočného. Stávající finanční prostředky ve
výši 689402,-- Kč budou převedeny na běžný účet vedený u Komerční banky,a.s.
OZ schvaluje všemi hlasy vyčlenění BÚ České spořitelny, a.s. pro platby na výběr stočného a převod
stávajících finančních prostředků ve výši 689 402,-- Kč na běžný účet vedený u Komerční banky, a.s.
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 20.00 hod. ukončeno.

Jana Jelínková
zapisovatel

Ing. František Kubásek
starosta

Martin Kokrda
ověřovatel

Ing. Jitka Wagnerová
ověřovatel
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USNESENÍ č. 01/2019
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 21.1. 2019
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. František Kubásek, Hana Braunová, Ing. Jitka Wagnerová, Hana Kailová, Bc.Daniel Kokrda,
Martin Kokrda
Omluven: Ivan Ouřadník
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Podání žádosti o dotaci z fondu StČ kraje na zřízení workoutového hřiště za cenu 310 000 Kč za finanční
spoluúčasti obce ve výši 93 000 Kč.
2) Uzavření smlouvy budoucí o věcném břemeni na vedení kNN pro pozemek č.parc. 25 v pozemku obce
č.parc. 400/1 za cenu 750,-- Kč/m2 bez DPH s firmou ČEZ Distribuce.
3) Uzavření smlouvy budoucí o věcném břemeni na vedení kNN pro pozemek č.parc. 107/10 v pozemku obce
č.parc. 105/3 za jednorázovou úhradu 12 500,-- Kč bez DPH s firmou ČEZ Distribuce.
4) Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na r. 2019
5) Úpravu ceny věcného břemene za vedení inženýrských sítí v pozemcích obce na min. částku 350,--Kč/1 bm
bez DPH a jednorázovou úhradu 11000,--Kč bez DPH za podíl na právních službách obce.
6) Nákup věcných cen na dětský karneval ve výši 2000,-- Kč.
7) Vyčlenění BÚ České spořitelny, a.s. pro platby na výběr stočného a převod stávajících finančních
prostředků ve výši 689 402,-- Kč na běžný účet vedený u Komerční banky, a.s.
Toto usnesení č. 01/2019 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 21.1. 2019

Zapsáno v Mezouni dne 21.1. 2019

Ing. František Kubásek
starosta obce Mezouň
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