ZÁPIS č. 03/2019
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 25.3.2019 v budově obecního úřadu v Mezouni
Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Hana Kailová, Bc. Daniel Kokrda, Martin Kokrda,
Hana Braunová
Omluven: Ivan Ouřadník
Pan starosta seznámil OZ s navrženým programem jednání. Ověřovateli byli určeni paní Hana Braunová a
Ing. Jitka Wagnerová.
Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Jelínková.
Hlasováním byl schválen program jednání:
1) Žádosti spolků o dotace na rok 2019
2) Rozpočtové opatření č.2 rozpočtu obce na rok 2019
3) Řešení veřejného prostranství u domu č.p. 199
4) Informace o stavebních a dopravních úpravách objektů obce
5) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o VB s firmou GasNet
6) Změny údajů v KN - nemovitosti ve vlastnictví obce
7) Kanalizace – změnový list č.3
8) Ostatní – svoz bioodpadu
Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny.
1) Žádost spolků o dotace na rok 2019
Pan starosta předložil OZ žádosti o dotace na činnost jednotlivých spolků působících v obci.
- Žádost KSK Mezouň o dotaci na činnost a pořádání dětského dne ve výši 20 000,-- Kč.
OZ schvaluje všemi hlasy poskytnutí dotace KSK Mezouň na pořádání dětského dne a celoroční činnost ve výši
20 000,-- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
- Žádost České tábornické unie - T.O. Samota o dotaci na pořádání dětského letního tábora. Tato žádost
neobsahovala všechny náležitosti. Je nutno ji doplnit a po doplnění projednat na dalším zasedání OZ.
- Žádost JUNÁKA, středisko Mořina –Plantážníci na letní tábor a celoroční činnost. Tato žádost neobsahovala
všechny náležitosti. Je nutno ji doplnit a po doplnění projednat na dalším zasedání OZ.
2) Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2019
Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2019. Jedná se mimo
jiné o příjmy spojené s daní z příjmů práv. osob za obce – 121 410,-- Kč, příjmy z prodeje pozemku ve výši
2000. Na straně výdajů dojde ke zvýšení nákladů spojených s instalací softstarterů do čerpacích stanic
kanalizace, nákupem služeb v MŠ ve výši 5000,-- Kč, s vybavením výpočetní technikou a promítnutím platby
daní z příjmů práv. osob za obce.
Zvýšené náklady ve výši 250 000,-- budou hrazeny z úspor minulých období.
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na r. 2019 všemi hlasy.
3) Řešení veřejného prostranství u domu č.p. 199
Pan starosta informoval OZ o výsledku jednání s panem Vorlíčkem a navrhuje řešení, které by zabránilo ničení
hrany nájezdu a rozjíždění přilehlých ploch:
- po pravé straně od vjezdu k č.p. 199 (směr do vsi) vyměnit nízké obrubníky za silniční včetně čtvrtkruhového
rozšíření u komunikace KSÚS a umístit zde tři či čtyři betonové květníky, které jsou v současné době umístěny
před budovou OÚ.
- po levé straně od vjedu (směr na Vyhlídku) zasadit na pozemku 2 ks stromů a osít travou. Stromy budou
pořízeny na náklady obce.
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4) Informace o stavebních a dopravních úpravách objektů obce
Obecní úřad
Pan starosta informoval OZ o zadání změny projektové dokumentace na přístavbu a přestavbu obecního úřadu se
zapracováním bezbariérového přístupu do 1. patra objektu.
Oplocení MŠ a příjezd na hřiště
Pan starosta seznámil OZ se stanoviskem Ing. Krnáče k záměru odbagrovat částečný přístup podél Spolkového
domu na hřiště a rozšířit příjezd na hřiště posunutím oplocení MŠ a vysvahováním.
Pan Ing. Krnáč toto řešení nedoporučuje z důvodu nebezpečí narušení základů Spolkového domu.
5) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o VB s firmou GasNet
Pan starosta informoval OZ s návrhem na uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni s firmou GasNet na
vedení anodového uzemnění v pozemcích obce za cenu 350,-- Kč /1 bm a jednorázovou úhradu právních
nákladů 15000,-- Kč.
OZ schvaluje všemi hlasy uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni s firmou GasNet na vedení anodového
uzemnění v pozemcích obce č.parc. 406 a 79/12,13,14 za cenu 350,-- Kč /1 bm a jednorázovou úhradu právních
nákladů 15000,-- Kč.
6) Změny údajů v KN - nemovitosti ve vlastnictví obce
V souvislosti s probíhajícími revizemi údajů katastru nemovitostí byly zjištěny rozdíly na stavbách a pozemcích
majetku obce oproti skutečnému stavu. Jednání pana starosty s příslušnou pracovnicí kat. úřadu v těchto i dalších
záležitostech (návrhy kat. úřadu na slučování pozemků atp.) bylo předběžně domluveno na konec měsíce dubna
2019.
7) Kanalizace – změnový list č.3
Pan starosta předložil OZ Změnový list č. 3 ke Smlouvě o dílo na stavbu splaškové kanalizace. Tento Změnový
list zachycuje doměrky a změny díla v celkové hodnotě 46 716,-- Kč.
OZ schvaluje všemi hlasy Změnový list č. 3 ke Smlouvě o dílo na stavbu splaškové kanalizace v celkové
hodnotě 46 716,-- Kč.
8) Ostatní – svoz bioodpadu
Pan starosta předložil OZ návrh smlouvy na zajištění svozu bioodpadu od firmy AVE Kladno.
Svoz bude probíhat od dubna do října t.r. Ceny jsou stejné jako v roce 2018.
OZ schvaluje smlouvu na zajištění svozu bioodpadu od firmy AVE Kladno všemi hlasy.

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 20.00 hod. ukončeno.

Jana Jelínková
zapisovatel

Ing. František Kubásek
starosta

Hana Braunová
ověřovatel

Ing. Jitka Wagnerová
ověřovatel
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USNESENÍ č. 03/2019
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 25.3. 2019
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Hana Kailová, Bc. Daniel Kokrda, Martin Kokrda,
Hana Braunová
Omluven: Ivan Ouřadník
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Žádost KSK Mezouň o dotaci na činnost a pořádání dětského dne ve výši 20 000,-- Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
2) Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na r. 2019.
3) Uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni s firmou GasNet na vedení anodového uzemnění
v pozemcích obce č.parc. 406 a 79/12,13,14 za cenu 350,-- Kč /1 bm a jednorázovou úhradu
právních nákladů 15000,-- Kč.
4) Pověření pana starosty k dalšímu jednání s příslušnou pracovnicí kat. úřadu ve věci změn údajů v KN.
5) Změnový list č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu splaškové kanalizace v celkové hodnotě 46 716,-- Kč.
6) Smlouvu na zajištění svozu bioodpadu pro rok 2019 s firmou firmy AVE Kladno, s.r.o.

Toto usnesení č. 03/2019 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 25.3.2019.

Zapsáno v Mezouni dne 25.3.2019

Ing. František Kubásek
starosta obce Mezouň
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