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ZÁPIS č. 1/2020 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne 27.1.2020 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 paní Hana Braunová 

Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Jelínková. 

 

Pan starosta seznámil OZ s Programem jednání. Hlasováním byl všemi hlasy přítomných zastupitelů schválen 

Program jednání: 

 

1)   Zařazení území obce Mezouň do územní působnosti MAS Jihozápad pro období 2021-2027 

2)   Změna č. 1 stavby KOMUNIKACE „NA LVECH“ v k.ú. Mezouň 

3)   Výběr dodavatele na stavbu „Výstavba chodníků CH 05 - CH 10 v obci Mezouň“ 

4)   Výběr dodavatele komunální techniky pro celoroční údržbu veřejných prostranství 

5)   Smlouva o zřízení věcného břemene na vedení plynovodní přípojky k RD č.p. 202 

6)   Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na r. 2020 

7)   Prodloužení dohody s Úřadem práce ČR o vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP 

8)   Ostatní 

 

Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ 

Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny. 

 

1)   Zařazení území obce Mezouň do územní působnosti MAS Jihozápad pro období 2021-2027 

Pan starosta seznámil OZ s probíhající standardizací MAS Jihozápad pro příští programovací období 2021-2027. 

V této souvislosti je třeba schválit zařazení území obce Mezouň do územní působnosti MAS Jihozápad pro 

programovací období 2021-2027. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů zařazení území obce Mezouň do územní působnosti MAS 

Jihozápad pro období 2021-2027. 

 

2)   Změna č. 1 stavby KOMUNIKACE „NA LVECH“ v k.ú. Mezouň 

Pan starosta seznámil OZ s žádostí o souhlas se změnou stavby před dokončením – komunikace Na Lvech. Na 

jednání se dostavil zástupce investora p. Ing. Sovina, který zdůvodňoval a obhajoval změnu stavby komunikace 

Na Lvech. Jedná se o vypuštění chodníku, vypuštění zpevněného pruhu a nahrazení zatravněním. O návrhu bylo 

dále jednáno a hlasováno po odchodu p. Ing. Soviny. 

OZ neschvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů návrh Změna č. 1 stavby KOMUNIKACE „NA LVECH“ 

v k.ú. Mezouň. 

 

3)   Výběr dodavatele na stavbu „Výstavba chodníků CH 05 - CH 10 v obci Mezouň“  

Pan starosta seznámil OZ s výběrovým řízením na dodavatele-zhotovitele stavby chodníků v obci Mezouň – etapa 

Ch 05-Ch 10. Kritériem byla nejnižší nabídková cena. Nabídku podaly celkem 4 firmy. Nejnižší nabídkovou cenu 

2 546 168,54 bez DPH podala firma PJV spol. s r.o. IČO 43870104. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů výběr dodavatele na stavbu „Výstavba chodníků CH 05 - CH 10 

v obci Mezouň“, firmu PJV spol. s r.o. s nabídkovou cenou 2 546 168,54 Kč bez DPH. 

 

4)   Výběr dodavatele komunální techniky pro celoroční údržbu veřejných prostranství 

Pan starosta informoval OZ o výběrovém řízení na zajištění komunální techniky pro celoroční údržbu místních 

komunikací a veřejných prostranství. Byly osloveny tři firmy, z nichž nejnižší nabídkovou cenu předložila firma 

Nobur, s.r.o. IČO 25069985 s cenou 847 106,61 Kč bez DPH. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů nákup komunální techniky od firmy Nobur, s.r.o.  

 

5)   Smlouva o zřízení věcného břemene na vedení plynovodní přípojky k RD č.p. 202 

Pan starosta informoval OZ o předloženém návrhu smlouvy o věcném břemeni na vedení plynovodní přípojky 

k RD č.p. 202 na pozemku obce č.parc. 400/1 s firmou RWE. 
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Předložený návrh neodpovídá schváleným zásadám pro povolování věcných břemen. O konečném znění smlouvy 

o věcném břemeni bude dále jednáno. 

 

6)   Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na r. 2020 

Paní Jelínková předložila OZ návrh rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2020, které mj. zahrnuje na 

straně příjmů úhradu za prodej pozemku ve výši 6600,-- Kč a na straně výdajů platbu za systém Mobisys pro 

sledování vývozů popelnic ve výši 18 000,-- Kč. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2020. 

 

7)   Prodloužení dohody s Úřadem práce ČR o vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP 

Pan starosta předložil OZ návrh Dodatku č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku. Dodatek řeší prodloužení původní Dohody do 31.5.2020. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovní příležitosti v rámci 

veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku. 

 

8)   Ostatní 

Použití rezervního fondu Mateřské školy Mezouň 

Pan starosta předložil OZ žádost ředitelky MŠ Mezouň o použití finančních prostředků „rezervního fondu“ 

Mateřské školy Mezouň na nákup nové kuchyňky pro děti a jedné dřevěné skříňky na hračky v celkové výši 

20 000,-- Kč. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů použití rezervního fondu MŠ Mezouň ve výši 20 000,-- Kč na 

nákup kuchyňky pro děti a dřevěné skříňky. 

 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na dětský karneval 

Pan starosta předložil OZ žádost skupiny ŠaryMaru o příspěvek na dětský karneval v Mezouni.  

Bylo navrženo poskytnout příspěvek ve výši 2500,-- Kč formou nákupu věcných cen na dětský karneval. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů nákup cen na dětský karneval ve výši 2500,-- Kč.  

 

Řešení havárie čerpací stanice splaškové kanalizace ČS2 

Pan starosta informoval OZ, že vlivem vypouštění tuků do splaškové kanalizace došlo k havárii na čerpací stanici 

ČS2, která je umístěna v soukromém pozemku č. parc. 197/4. 

Paní Zachařová jako spoluvlastník pozemku č. parc. 197/4 upozornila na nutnost uzavření smlouvy o věcném 

břemeni na umístění ČS2 na tomto pozemku. Návrh smlouvy vypracuje obec Mezouň. 

 

 

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

 

 

 

 

 

Jana Jelínková                                  Ing. František Kubásek      

 zapisovatel                                                                                             Starosta 

 

 

 

 

 

Hana Kailová                  Hana Braunová  

  ověřovatel                       ověřovatel  
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USNESENÍ č. 1/2020 

 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 27.1.2020 

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 

 

Zastupitelstvo obce Mezouň schvaluje: 

 

1) Zařazení území obce Mezouň do územní působnosti MAS Jihozápad pro období 2021-2027. 

 

2) Výběr dodavatele na stavbu „Výstavba chodníků CH 05 - CH 10 v obci Mezouň“, firmu PJV spol. s r.o.,  

    IČO 43870104 s nabídkovou cenou 2 546 168,54 Kč bez DPH. 

 

3) Nákup komunální techniky od firmy Nobur, s.r.o.,IČO 25069985  za cenu 847 106,61 Kč bez DPH. 

 

4) Rozpočtové opatření č.1 rozpočtu obce na rok 2020. 

 

5) Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí  

    příspěvku. 

 

6) Použití rezervního fondu MŠ Mezouň ve výši 20 000,-- Kč na nákup kuchyňky pro děti a dřevěné skříňky. 

  

7) Nákup cen na dětský karneval ve výši 2500,-- Kč. 

 

 

Zastupitelstvo obce Mezouň neschvaluje: 

 

1) Návrh Změna č. 1 stavby KOMUNIKACE „NA LVECH“ v k.ú. Mezouň. 

 

 

 

 

Toto usnesení č. 1/2020 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 27.1.2020. 

 

Zapsáno v Mezouni dne 27.1.2020. 

 

 

 

 

 

               Ing. František Kubásek 

          Starosta obce Mezouň 


