ZÁPIS č. 2/2020
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 24.2.2020 v budově obecního úřadu v Mezouni.
Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Hana Braunová, Hana Kailová, Ivan
Ouřadník
Omluven: Martin Kokrda
Ověřovateli byli určeni paní Ing. Jitka Wagnerová a pan Ivan Ouřadník.
Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Jelínková.
Pan starosta seznámil OZ s Programem jednání. Hlasováním byl všemi hlasy přítomných zastupitelů schválen
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)

Technický dozor objednatele
Plán odpisů na rok 2020
Rozpočtové opaření č. 02 rozpočtu obce na r. 2020
Oplocení ČS4
Ostatní

Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny.
1) Technický dozor objednatele
V souvislosti s připravovanou akcí „Stavba chodníků vč. odvodnění – zvyšování bezpečnosti chodců v obci
Mezouň“ seznámil starosta OZ s návrhem VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍMI PODMÍNKAMI a
s návrhem Příkazní smlouvy pro výběrové řízení na Výkon technického dozoru stavebníka akce prostřednictvím
oslovení třech vybraných dodavatelů. Administraci výběrového řízení by měla zajišťovat firma IS engineering,
s.r.o. za cenu 15 000,-- Kč bez DPH.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů návrh VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ
PODMÍNKY a návrh Příkazní smlouvy pro výběrové řízení na Výkon technického dozoru stavebníka akce
„Stavba chodníků vč. odvodnění – zvyšování bezpečnosti chodců v obci Mezouň“.
2) Plán odpisů na rok 2020
Paní Jelínková předložila OZ odpisový plán majetku obce na rok 2020. Odpisy se budou provádět ročně.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Plán odpisů na rok 2020.
3) Rozpočtové opaření č. 2 rozpočtu obce na r. 2020
Paní Jelínková předložila OZ návrh rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2020, které mj. zahrnuje na
straně příjmů navýšení úhrad od spol. EKO-KOM za třídění odpadu a poplatek ze vstupného. Na straně výdajů je
mj. zahrnuta platba za nákup nového účetního a antivirového programu a zpracování dat.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2020.
4) Oplocení ČS4
Pan starosta informoval OZ, že je nutno z důvodu bezpečnosti zajistit oplocení čerpací stanice ČS1. V Programu
jednání bylo pak mylně uvedeno ČS4. Pan starosta zajistí cenovou nabídky na zhotovení oplocení.
5) Ostatní
Stavbu dvou RD se třemi bytovými jednotkami
Zastupitelstvo řešilo Oznámení o zahájení společného řízení na stavbu dvou RD se třemi bytovými jednotkami na
poz.č.prac. 103/26 a 103/27. Zastupitelstvo obce má za to, že se jedná o výstavbu, která není v dané lokalitě
v souladu s územním plánem.
OZ pověřuje starostu obce k podání námitky k tomuto záměru, kterou zpracuje Mgr. Škeřík.
Popelnice na bioodpad
Paní Jelínková informovala OZ o svozu biopopelnic v roce 2020. Svoz jednotlivých biopopelnic bude probíhat
každé sudé úterý od 31.3. 2020 do konce října 2020. O ceně za vývoz se jedná.
OZ bere informaci na vědomí.
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Žádost ČSOP Rokycany
Pan starosta předložil OZ žádost ČSOP Rokycany o poskytnutí příspěvku na činnost. V našem regionu tato
organizace zajišťuje péči o poraněné živočichy.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů příspěvek ve výši 2 000,-- Kč.
Pokácení břízy u RD č.p. 116
Paní Jelínková předložila OZ žádost občanů o pokácení proschlé břízy, která se nachází na obecním pozemku u
RD č.p. 116.
Pan starosta stav zkontroluje a zajistí pokácení břízy a úklid.

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

Ivan Ouřadník
ověřovatel
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USNESENÍ č. 2/2020
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 24.2.2020
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Hana Braunová, Hana Kailová, Ivan
Ouřadník
Omluven: Martin Kokrda

Zastupitelstvo obce Mezouň schvaluje:
1) Návrh VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY a návrh Příkazní smlouvy pro výběrové
řízení na Výkon technického dozoru stavebníka akce „Stavba chodníků vč. odvodnění – zvyšování bezpečnosti
chodců v obci Mezouň“.
2) Plán odpisů na rok 2020.
3) Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce Mezouň na rok 2020.
4) Poskytnutí příspěvku na činnost ČSOP Rokycany ve výši 2 000,-- Kč.

Toto usnesení č. 2/2020 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 24.2.2020.
Zapsáno v Mezouni dne 24.2.2020.

Ing. František Kubásek
Starosta obce Mezouň
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