ZÁPIS č. 04/2019
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 29.4. 2019 v budově obecního úřadu v Mezouni
Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Hana Kailová, Bc. Daniel Kokrda, Hana Braunová,
Ivan Ouřadník
Omluven: Martin Kokrda
Pan starosta seznámil OZ s navrženým programem jednání. Ověřovateli byli určeni paní Hana Kailová a pan
Ivan Ouřadník.
Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Jelínková.
Hlasováním byl schválen program jednání:
1) Doplnění žádostí spolků o dotace na rok 2019
2) Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce na rok 2019
3) Změny údajů v KN - nemovitosti ve vlastnictví obce
4) Kanalizace – dodatek ke smlouvě o dílo č.3
5) Oplocení zahrady mateřské školy v jižní části a řešení přístupu na hřiště
6) Kino na kolečkách – výběr filmu
7) Ostatní
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 doplněné žádosti o dotace na činnost v roce 2019 od České tábornické unie – TO.
Samota II a JUNÁKA, středisko Mořina - Plantážníci.
- Žádost České tábornické unie - T.O. Samota II o dotaci na pořádání dětského letního tábora pro cca 80 dětí
ve výši 8 000,-- Kč.
OZ schvaluje všemi hlasy poskytnutí dotace pro TO Samota II na pořádání dětského letního tábora ve
výši 8 000,-- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
- Žádost JUNÁKA, středisko Mořina –Plantážníci na letní tábor a celoroční činnost spojenou s úpravou zázemí
v klubovně v Mezouni ve výši 12 000,-- Kč.
OZ schvaluje všemi hlasy poskytnutí dotace pro JUNÁKA, středisko Mořina –Plantážníci na letní tábor a
celoroční činnost spojenou s úpravou zázemí v klubovně v Mezouni ve výši 12 000,-- Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
2) Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce na rok 2019
Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu obce na rok 2019. Jedná se mimo
jiné o příjmy a výdaje spojené s krádeží na obecním úřadě, výdaje související s provozem splaškové kanalizace
DPP 50 000,--Kč, zvýšení dotací spolkům 10 000,-- Kč. Zvýšené náklady budou hrazeny z úspor minulých
období.
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce na r. 2019 všemi hlasy.
3) Změny údajů v KN - nemovitosti ve vlastnictví obce
Pan starosta informoval OZ, že jednání s příslušnou pracovnicí kat. úřadu v těchto i dalších záležitostech (návrhy
kat. úřadu na slučování pozemků atp.) bylo operativně přesunuto na červen 2019.
4) Kanalizace – dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo Kanalizace Mezouň
Pan starosta informoval OZ o přípravě dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou Zepris,s.r.o. na stavbu
kanalizace. Dodatek bude zahrnovat vyčíslení všech změnových listů, které byly odsouhlaseny během výstavby.
Přípravou dodatku je pověřen pan Mgr. Škeřík.
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5) Oplocení zahrady mateřské školy v jižní části a řešení přístupu na hřiště
Pan starosta navrhl opravit oplocení Mateřské školy v jižní části jen provizorně do doby vyřešení statiky
Spolkového domu při záměru budování nového přístupu na hřiště spolu se stavbou plotu MŠ.
Pan místostarosta navrhl řešit oplocení první části zahrady MŠ od vrat ke Spolkovému domu formou panelů
obdobných jako oplocení hřiště a zbývající část oplotit provizorně na stávající sloupky opatřené novým
plotovým pletivem.
Bude zadán projekt k rozšíření přístupu na hřiště.
Pan D. Kokrda zajistí cenovou nabídku I. etapy oplocení formou panelů o výšce 1,8 m ke Spolkovému domu a
zbývající část cca 21m plotového pletiva na stávají sloupky.
Pan starosta předložil další dvě cenové nabídky: Michal Jelínek – dřevený plot za cenu 49 513,-- Kč
a firma Mřížky a dvířka – plotová pole z pozinkovaných dílců výška 150 cm za cenu 1296 Kč včetně DPH za 1
bm.
OZ bere tyto nabídky na vědomí.
6) Kino na kolečkách – výběr filmu
paní Ing. Wagnerová informovala OZ o připravované akci „Kino na kolečkách“, která se bude konat
8. 6. 2019 na hřišti. Ze zaslané nabídky filmů navrhla promítání filmu „Špunti na vodě“. OZ výběr filmu
schvaluje všemi hlasy.
7) Ostatní
Propojení kanalizace Pod Hájem – Rastas, s.r.o.
Pan starosta informoval OZ o stavu příprav propojení splaškové kanalizace Pod Hájem firmy Rastas, s.r.o
s kanalizací obce. Stavební povolení související s touto akcí nabylo právní moci a firma může začít s realizací
propojení. Současně s tím je plánováno i odstranění stávající ČOV.
Závady na komunikaci III. tř. u č.p. 187
Na základě upozornění občanů bylo zjištěno poškození opravené komunikace III.tř. u čp. 187. Pan Ouřadník
poměří výšku asfaltu v daném místě a po porovnání se smlouvou bude zváženo uplatnění reklamace na
provedené dílo.
Dále byly řešeny netěsnící poklopy u některých kanalizačních šachet v komunikaci. Bude zváženo uplatnění
reklamace závad splaškové kanalizace.

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 19.30 hod. ukončeno.

Jana Jelínková
zapisovatel

Ing. František Kubásek
starosta

Hana Kailová
ověřovatel

Ivan Ouřadník
ověřovatel
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USNESENÍ č. 04/2019
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 29.4. 2019
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Hana Kailová, Bc. Daniel Kokrda, Ivan Ouřadník,
Hana Braunová
Omluven: Martin Kokrda
Obecní zastupitelstvo
Schvaluje:
1) Poskytnutí dotace TO –Samota II na pořádání dětského letního tábora ve výši 8 000,-- Kč a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
2) Poskytnutí dotace JUNÁKU, středisko Mořina –Plantážníci na letní tábor a celoroční činnost spojenou
s úpravou zázemí v klubovně v Mezouni ve výši 12 000,-- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o
poskytnutí dotace.
3) Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce na r. 2019
Bere na vědomí
1) Cenové nabídky na oplocení jižní části zahrady mateřské školy

Toto usnesení č. 04/2019 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 29.4. 2019.

Zapsáno v Mezouni dne 29.4. 2019

Ing. František Kubásek
starosta obce Mezouň
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