ZÁPIS č. 08/2019
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 23.9. 2019 v budově obecního úřadu v Mezouni
Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Martin Kokrda, Hana Kailová
Omluveni: Hana Braunová, Ivan Ouřadník
Ověřovateli byli určeni paní Ing. Jitka Wagnerová a pan Bc. Daniel Kokrda.
Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Jelínková.
Pan starosta seznámil OZ s Programem jednání a navrhl do Programu zařadit bod „Žádost o souhlas s připojením
poz.č.parc. 399/121 na místní komunikaci poz.č.parc. 406“.
Hlasováním byl všemi hlasy přítomných zastupitelů schválen Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Žádost o odkoupení části poz.č.parc. 400/1
Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2019
Veřejnoprávní smlouva-Pošta Partner
Žádost o vyjádření k PD na akci Mezouň nová smyčka kNN na poz.č.parc. 351/4
Žádost o vyjádření ke zřízení nového dobrovolného svazku obcí
Žádost firmy Evenio, s.r.o.- dopravní připojení na komunikaci
Žádost o souhlas s připojením poz.č.parc. 399/121 na místní komunikaci poz.č.parc. 406
Ostatní

Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny.
1) Žádost o odkoupení části poz.č.parc. 400/1
Na základě vyhlášeného záměru prodeje pan starosta znovu předložil žádost paní Pánkové o odkoupení části
pozemku č.parc. 400/1 doplněnou o GP č. 521-159/2018.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů prodej části pozemku odděleného na základě GP č. 521159/2018 z poz.č.parc. 400/1 o velikosti 33 m2 za cenu 200,-- Kč/m2 paní Janě Pánkové.
2) Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce na rok 2019
Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtového opatření č.7 rozpočtu obce na rok 2019, který zahrnuje
zejména příjmy a výdaje spojené s provozem splaškové kanalizace, výdaje na přípravu žádosti o dotaci na stavbu
chodníků a výdaje na vymalování v MŠ. Výdaje budou kryty úsporami minulých období.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce na rok 2019.
3) Veřejnoprávní smlouva-Pošta Partner
Pan starosta předložil OZ návrh veřejnoprávní smlouvy s obcí Vysoký Újezd na zajištění finančního příspěvku na
provozování pošty Partner ve výši 5 000,-- Kč měsíčně. Smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako
předchozí smlouva z roku 2018.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Veřejnoprávní smlouvu s obcí Vysoký Újezd na zajištění
finančního příspěvku na provozování pošty Partner ve výši 5 000,-- Kč měsíčně.
4) Žádost o vyjádření k PD na akci Mezouň nová smyčka kNN na poz.č.parc. 351/4
Pan starosta předložil OZ žádost firmy KS Montáže, s.r.o. o vyjádření k PD na akci Mezouň nová smyčka kNN na
poz.č.parc. 351/4 vedené v pozemku obce Mezouň č. parc. 351/1. Firmě je nutno sdělit podmínky náhrady za
věcné břemeno a výši poplatku za užívání veřejného prostranství.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů PD na akci Mezouň nová smyčka kNN na poz.č.parc. 351/4.
5) Žádost o vyjádření ke zřízení nového dobrovolného svazku obcí
Pan starosta seznámil OZ s žádostí Obce Drahelčice o zapojení Obce Mezouň do iniciativy k zřízení nového
dobrovolného svazku obcí za účelem zřízení dvoustupňové svazkové základní školy k zajištění školní docházky
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pro děti z Drahelčic a sousedních obcí. V diskuzi bylo mimo jiné upozorněno na špatnou dopravní dostupnost
směrem do obce Drahelčice.
Hlasováno, zda se obec Mezouň připojí k iniciativě zřídit dobrovolný svazek obcí za účelem výstavby svazkové
základní školy: proti 4 hlasy, 1 člen OZ se zdržel hlasování.
OZ neschvaluje účast obce Mezouň v iniciativě zřídit dobrovolný svazek obcí za účelem výstavby svazkové
základní školy.
6) Žádost firmy Evenio, s.r.o. - dopravní připojení na komunikaci
Pan starosta předložil OZ žádost firmy Evenio, s.r.o. o stanovisko obce, zda je navržené dopravní připojení
pozemku č.parc. 105/1 na komunikaci III/10126 v souladu s územně plánovací dokumentací obce Mezouň.
OZ pověřuje pana starostu zpracováním odpovědi firmě Evenio, s.r.o. ve smyslu ÚPD jako celku.
7) Žádost o souhlas s připojením poz.č.parc. 399/121 na místní komunikaci poz.č.parc. 406
Pan starosta předložil OZ žádost pana Kondrčíka o souhlas s připojením pozemku č.parc. 399/121 na místní
komunikaci č. 406. Dle předložené PD bude pozemek připojen na místní komunikaci dvěma vjezdy se záměrem
pozemek v budoucnu rozdělit a zajistit přístup i pro oddělený pozemek.
OZ schvaluje čtyřmi hlasy přítomných zastupitelů připojení pozemku č.parc. 399/121 na místní komunikaci dle
předložené PD.
1 člen OZ se zdržel hlasování.
8) Ostatní
Koncept záměru dělení pozemku č.parc. 271/20 včetně umístění dopravní a technické infrastruktury
vlastníka Ing. Michaely Kaňkové
Pan Ing. Krnáč předložil OZ návrh na dělení části pozemku č.parc. 271/20 za účelem výstavby rodinných domů a
umístění komunikací a ostatních inženýrských sítí.
OZ bere informaci na vědomí. Konkrétní podmínky a požadavky obce budou řešeny na pracovním jednání
zastupitelstva obce.
Žádost firmy Colsys, s.r.o. o snížení jednorázové platby za věcné břemeno
OZ bere žádost na vědomí a pověřuje starostu obce jednáním s firmou Colsys, s.r.o. o případném protiplnění ve
smyslu zajištění PD pro výměnu veřejného osvětlení.
Informace o posunu termínu pro podání žádosti o dotaci na stavbu chodníků
Pan starosta informoval OZ o posunu termínu pro podání žádosti o dotaci v rámci 4. výzvy MAS Jihozápad –
Bezpečnost dopravy na stavbu chodníku v obci Mezouň na 17.10.2019.
OZ bere informaci na vědomí.

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 20.30 hod. ukončeno.

Jana Jelínková
zapisovatel

Ing. František Kubásek
Starosta

Ing. Jitka Wagnerová
ověřovatel

Bc. Daniel Kokrda
ověřovatel
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USNESENÍ č. 08/2019
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 23.9.2019
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Martin Kokrda, Hana Kailová
Omluveni: Hana Braunová, Ivan Ouřadník
Obecní zastupitelstvo
Schvaluje:
1) Prodej části pozemku odděleného na základě GP č. 521-159/2018 z poz.č.parc. 400/1 o velikosti 33 m2 za cenu
200,-- Kč/m2 paní Janě Pánkové.
2) Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce na rok 2019.
3) Veřejnoprávní smlouvu s obcí Vysoký Újezd na zajištění finančního příspěvku na provozování pošty Partner ve
výši 5 000,-- Kč měsíčně.
4) Projektovou dokumentaci na akci Mezouň nová smyčka kNN na poz.č.parc. 351/4.
5) Připojení pozemku č.parc. 399/121 na místní komunikaci dle předložené PD.

Neschvaluje:
1) Účast obce Mezouň v iniciativě zřídit dobrovolný svazek obcí za účelem výstavby svazkové základní školy.

Toto usnesení č. 08/2019 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 23.9.2019.
Zapsáno v Mezouni dne 23.9.2019

Ing. František Kubásek
Starosta obce Mezouň
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