ZÁPIS č. 10/2019
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 18.11.2019 v budově obecního úřadu v Mezouni.
Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Hana Braunová, Martin Kokrda,
Hana Kailová
Omluven: Ivan Ouřadník
Ověřovateli byli určeni paní Hana Kailová a pan Martin Kokrda.
Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Jelínková.
Pan starosta seznámil OZ s Programem jednání. Hlasováním byl všemi hlasy přítomných zastupitelů schválen
Program jednání:
1) Smlouva s ČEZ Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na vedení kNN
v poz.č.parc. 135/106 a 407/3
2) Návrh rozpočtu obce na rok 2020, rozpočtový výhled 2021-2022
3) Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu obce na rok 2019
4) Veřejnoprávní smlouva – JSDH Vysoký Újezd
5) Změna ceny za likvidaci odpadů – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
6) Obchodní podmínky – Smlouva o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na výběr zhotovitele stavby
s názvem Zvyšování bezpečnosti chodců - Mezouň,chodník CH5-CH10
Zadávací podmínky na výběr zhotovitele stavby Zvyšování bezpečnosti chodců - Mezouň,chodník CH5CH10
7) Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. – provozování kanalizací – platba provozovateli pro rok 2020
8) Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)
9) Ostatní
Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny.
1) Smlouva s ČEZ Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na vedení kNN
v poz.č.parc. 135/106 a 407/3
Pan starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě na zřízení věcného
břemene pro vedení kNN v pozemku obce č.parc. 135/106 a 407/3 v k.ú. Mezouň za cenu 350,-- Kč/1 bm a
11 000,-- za právní služby.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě na
zřízení věcného břemene pro vedení kNN v pozemku obce č.parc. 135/106 a 407/3 v k.ú. Mezouň za cenu 350,-Kč/1 bm a 11 000,-- za právní služby.
2) Návrh rozpočtu obce na rok 2020, rozpočtový výhled 2021-2022
Paní Wagnerová seznámila OZ s připravovaným návrhem rozpočtu obce na rok 2020 a s návrhem rozpočtového
výhledu na roky 2021-2022, který připravil finanční výbor. Informovala OZ, že návrh rozpočtu byl připravován
s ohledem na stav plnění rozpočtu v letošním roce povýšený o předpokládanou inflaci.
3) Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu obce na rok 2019
Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtového opatření č. 9 rozpočtu obce na rok 2019.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu obce na rok 2019.
4) Veřejnoprávní smlouva – JSDH Vysoký Újezd
Pan starosta informoval OZ o návrhu Veřejnoprávní smlouvy s obcí Vysoký Újezd na zajištění požární ochrany
v obci Mezouň. Požadavek obce Vysoký Újezd je navýšit příspěvek z 15 000,-- Kč na 45 000,-- Kč ročně. OZ
Mezouň požaduje rozklad nákladů za rok 2019. Paní Wagnerová doporučuje oslovit další okolní obce, které mají
JSDH, abychom zjistili náklady a příspěvky v dalších obcích.
Pan starosta informoval OZ, že v letošním roce uhradila obec Mezouň JSDH Vysoký Újezd ochranné pomůcky
v hodnotě 33 075,-- Kč.
Pan starosta navrhl, aby roční výše příspěvku byla stanovena i podle počtu obyvatel k určitému datu.
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Zastupitelstvo obce nebude na tomto jednání hlasovat o návrhu předložené veřejnoprávní smlouvy z důvodu
malého množství informací.
OZ pověřuje pana starostu, aby s obcí Vysoký Újezd o konečné podobě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finančního příspěvku na zajištění práce JSDH Vysoký Újezd dále jednal.
5) Změna ceny za likvidaci odpadů – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pan starosta předložil OZ návrh dodatku č. 7 ke smlouvě s firmou AVE CZ na likvidaci odpadů. Navrhuje
v současné době dodatek v této podobě nepodepisovat a s firmou AVE CZ o konečném návrhu dále jednat.
OZ neschvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů návrh dodatku č. 7 a pověřuje pana starostu dalším jednáním.
6) Obchodní podmínky – Smlouva o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na výběr zhotovitele stavby
s názvem Zvyšování bezpečnosti chodců - Mezouň,chodník CH5-CH10
Pan starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na výběr zhotovitele
stavby chodníku v obci Mezouň s názvem Zvyšování bezpečnosti chodců – Mezouň, chodník CH5-CH10.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů návrh smlouvy o dílo k veřejné zakázce Zvyšování bezpečnosti
chodců – Mezouň, chodník CH5-CH10.
Zadávací podmínky na výběr zhotovitele stavby Zvyšování bezpečnosti chodců - Mezouň,chodník
CH5-CH10
Pan starosta předložil OZ návrh zadávacích podmínek k veřejné zakázce malého rozsahu na výběr zhotovitele
stavby chodníku v obci Mezouň s názvem Zvyšování bezpečnosti chodců – Mezouň, chodník CH5-CH10.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů zadávací podmínky na výběr zhotovitele stavby Zvyšování
bezpečnosti chodců – Mezouň, chodník CH5-CH10.
7) Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. – provozování kanalizací – platba provozovateli pro rok 2020
Pan starosta seznámil OZ s návrhem úhrady platby za provozování splaškové kanalizace pro rok 2020 ve výši
261 660,-- Kč firmě Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů platbu za provozování splaškové kanalizace pro rok 2020 ve
výši 261 660,-- Kč.
8) Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání (PDU)
Na základě nabídky Úřadu práce navrhl pan starosta využít dotace na zřízení pracovního místa v rámci veřejně
prospěšných prací na dobu určitou jednoho roku. Dotace na jedno pracovní místo je 15 000,-- Kč. Obec bude
v rámci svého rozpočtu hradit odvody sociálního a zdravotního pojištění.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů všemi zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných
prací dotované z Úřadu práce na dobu určitou jednoho roku.
9) Ostatní
Bezpečnost chodců
Po schválení programu a zahájení jednání byl dán prostor ke sdělení podnětu panu Sladkému, který upozorňoval
na velmi nebezpečnou cestu po komunikaci III. třídy směrem na vlakovou zastávku do Nučic. Zajištění
bezpečnosti by vyřešilo zbudování chodníku. Tímto námětem se již zastupitelstvo obce v minulosti zabývalo.
Bylo navrženo zatrubnit strouhu na levé straně komunikace směrem ke Krahulovu a na ní vybudovat chodník.
Toto řešení vyžaduje schválení a součinnost KSÚS Středočeského kraje. OZ pověřuje pana starostu v této
záležitosti KSÚS Středočeského kraje oslovit.
Dalším řešením by bylo zřízení provizorní štěrkové cesty na pravé straně na pozemcích podél strouhy u
komunikace. Pozemky v současné době obhospodařuje pan Ing. Michálek. OZ prověří toto řešení jednáním
s panem Ing. Michálkem o možnosti zřízení provizorní cesty.
Nákup PC a programového vybavení pro agendu účetnictví, nákup účetního programu KEO4
Pan starosta seznámil OZ se záměrem nakoupit nový počítač vč. programového vybavení pro agendu účetnictví.
Současný počítač je vybaven softwarem, který již nebude od příštího roku podporován a proto je nutné pořídit PC
a programové vybavení nové. Nákup bude realizován počátkem roku 2020.
Základní cena účetního programu je 16 800,-- Kč bez DPH.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů nákup nového PC včetně softwarového vybavení.
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Žádost obce Vysoký Újezd o přičlenění části kat. území Mezouň ke kat. území Vysoký Újezd
Pan starosta předložil OZ návrh obce Vysoký Újezd o přičlenění části kat. území Mezouň ke kat. území Vysoký
Újezd.
OZ neschvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů žádost obce Vysoký Újezd o přičlenění části kat. území
Mezouň ke kat. území Vysoký Újezd.
Nákup soli na zimní údržbu
V souvislosti se zajištěním zimní údržby v obci navrhl pan starosta nákup 3 palet soli, aby tak byla zajištěna
dostatečná zásoba na posyp. Tyto výdaje je třeba zařadit do rozpočtu obce.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů nákup soli na zimní údržbu.
Pasport „Hřiště Mezouň“
V souvislosti se zpracováním pasportu Hřiště Mezouň je třeba zajistit odpovídající osvětlení hřiště. Během měsíce
listopadu bude nakoupen materiál a zajištěna plošina na realizaci osvětlení hřiště do maximální výše 10 000,-- Kč.
Tyto náklady je třeba zařadit do rozpočtového opatření rozpočtu obce.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů uvolnění finančních prostředků na zajištění osvětlení Hřiště
Mezouň.
Umístění banneru infobox na webové stránky obce
Pan starosta informoval OZ o nutnosti umístit na web obce infobox, který slouží jako návod pro občany, pokud
budou řešit krizovou situaci v souvislosti s požárem, povodněmi, krádeží atd. Toto řešení bylo obci doporučeno
v souvislosti s provedenou kontrolou připravenosti na krizové řízení v obci.
Roční náklady provoz infoboxu zatím nebyly zjišťovány.
OZ pověřuje pana starostu zjištěním ročních nákladů provozu infoboxu.

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

Jana Jelínková
zapisovatel

Ing. František Kubásek
Starosta

Hana Kailová
ověřovatel

Martin Kokrda
ověřovatel
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USNESENÍ č. 10/2019
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 18.11.2019
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Hana Braunová, Martin Kokrda,
Hana Kailová
Omluven: Ivan Ouřadník
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro vedení kNN v pozemku
obce č.parc. 407/3 a 135/106 v k.ú. Mezouň za cenu 350,-- Kč/1 bm a 11 000,-- za právní služby.
2) Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu obce na rok 2019.
3) Návrh smlouvy o dílo k veřejné zakázce Zvyšování bezpečnosti chodců – Mezouň, chodník CH5-CH10.
Zadávací podmínky k veřejné zakázce Zvyšování bezpečnosti chodců – Mezouň, chodník CH5-CH10.
4) Platbu za poskytování služeb provozování splaškové kanalizace pro rok 2020 ve výši 261 660,-- Kč firmě
VaK Beroun, a.s.
5) Zřízení pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací dotované z Úřadu práce na dobu určitou 1 roku.
6) Nákup nového PC včetně softwarového vybavení, nákup PC programu KEO4 na vedení účetnictví obce.
7) Nákup 3 ks palet soli na zimní údržbu.
8) Uvolnění finančních prostředků ve výši 10 000,-- Kč na zajištění osvětlení hřiště.
Obecní zastupitelstvo neschvaluje:
1) Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
2) Žádost obce Vysoký Újezd o přičlenění části kat. území Mezouň ke kat. území Vysoký Újezd.

Toto usnesení č. 10/2019 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 18.11.2019.
Zapsáno v Mezouni dne 18.11.2019

Ing. František Kubásek
Starosta obce Mezouň
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