ZÁPIS č. 4/2020
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 29.6.2020 v budově obecního úřadu v Mezouni.
Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Martin Kokrda, Ivan Ouřadník
Omluveni: Hana Kailová, Hana Braunová
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) Cenová nabídka č. Re_55_20 - (dopravní značení)
2) Výzva k uzavření Darovací smlouvy na vodovodní a kanalizační řad
3) Kino na Kolečkách 2020 - náklady a výběr filmu
4) Záměr „Celková revitalizace Návsi a obecního Rybníku“
5) Závěrečný účet obce Mezouň za r. 2019
6) Roční účetní závěrka obce Mezouň za r. 2019
7) Roční účetní závěrka Mateřské školy Mezouň za r. 2019
8) Přijetí dotace na stavbu chodníků z IROP – prostřednictvím výzvy MAS Jihozápad
9) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou PJV spol. s.r.o.
10) Chodníky - závěrečná fakturace
11) Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na r. 2020
12) Plán práce finančního výboru na rok 2020 + informace o činnosti za r. 2019
13) Plán práce kontrolního výboru na rok 2020 + informace o činnosti za r. 2019
14) Cenová nabídka č. N2020359 - (oplocení ČS1)
15) Smlouva s ČEZ Distribuce o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na poz.č.parc. 271/35,
230, 234, 411/1
16) Nabídka na dodání a výsadbu stromů zdarma v rámci akce „sázíme stromy“
17) Ostatní
Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny.
V úvodu dal pan starosta prostor pro podněty z řad přítomných zástupců veřejnosti a poté bylo přistoupeno
k projednávání jednotlivých bodů schváleného Programu jednání.
- pan Kondrčík předložil OZ ke schválení návrh na stavbu chaty. Vzhledem k tomu, že byl návrh předložen až na
jednání OZ a neměl řádné identifikační náležitosti, vyzvalo Zastupitelstvo předkladatele k podání úřední cestou
přes podatelnu obce.
1) Cenová nabídka č. Re_55_20 - (dopravní značení)
Pan starosta předložil OZ cenovou nabídku na dopravní značení k omezení rychlosti na místní komunikaci na
Loděnice před rekreační zástavbou.
Pan starosta navrhl vzít cenovou nabídku na umístění dopravního značení na vědomí.
OZ bere cenovou nabídku na vědomí.
2) Výzva k uzavření Darovací smlouvy na vodovodní a kanalizační řad
Pan starosta předložil OZ informaci o výzvě k uzavření Darovací smlouvy s panem Ing. Kaňkou a panem Ing.
Kubešem na vodovodní a kanalizační řád vedený v pozemcích č.parc. 103/8 a 408 v kat. území obce Mezouň.
Inženýrské sítě vodovodu a kanalizace nebyly dosud zkolaudovány.
Hlasováno: OZ všemi hlasy přítomných zastupitelů neschvaluje uzavření darovací smlouvy na vodovodní a
kanalizační řad vedený v pozemcích č.parc. 103/8 a 408 v k.ú. Mezouň.
Dohody o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací uzavřené podle
ustanovení § 8 odst. 3 a 15 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění (ZVK )
Pan starosta předložil OZ návrhy dohod s panem Ing. Kaňkou a panem Ing. Kubešem o úpravě práv a povinností
vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací uzavřené podle ustanovení § 8 odst. 3 a 15 zákona
č. 274/2001 Sb., v platném znění (ZVK ).
1

Uzavření těchto dohod je jedním z kroků, které jsou nutné pro kolaudaci inženýrských sítí vodovodů a kanalizaci
zbudovaných soukromými investory na poz.č.parc. 103/8 a 408.
Návrh předložené dohody je nutno doplnit o zaměření skutečného umístění zbudovaných sítí.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů uzavření dohod o úpravě práv a povinností vlastníků provozně
souvisejících vodovodů a kanalizací uzavřené podle ustanovení § 8 odst. 3 a 15 zákona č. 274/2001 Sb., v platném
znění (ZVK ).
3) Kino na Kolečkách 2020 - náklady a výběr filmu
Paní Ing. Wagnerová informovala OZ o připravované akci „Kino na kolečkách“, která proběhne 21.8.2020 na
hřišti. Občané budou moci vybírat film prostřednictvím webu obce ze čtyř titulů. Náklady na zajištění promítání
budou 19 500,-- Kč.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů zajištění letního promítání „Kina na kolečkách“ za cenu
19 500,-- Kč.
4) Záměr „Celková revitalizace Návsi a obecního Rybníku“
Pan starosta informoval OZ o záměru zpracovat návrh na revitalizaci návsi a obecního rybníku včetně veřejných
prostranství.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů záměr revitalizace návsi a obecního rybníku včetně veřejných
prostranství.
5) Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Obecní zastupitelstvo projednalo návrh Závěrečného účtu obce Mezouň sestaveného ke dni 31.12.2019.
Porovnáním výdajů a příjmů obce po konsolidaci za rok 2019 vznikla úspora ve výši 1 181 247,-- Kč.
Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 se závěrem – „nebyly
zjištěny chyby a nedostatky“.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Závěrečný účet obce za rok 2019 společně se Zprávou
o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 s výrokem „bez výhrad“.
6) Roční účetní závěrka obce Mezouň za rok 2019
Paní Jelínková seznámila OZ s výsledky roční účetní závěrky obce za rok 2019.
OZ schvaluje roční účetní závěrku obce Mezouň za rok 2019 všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Pro hlasovali: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Martin Kokrda, Ivan Ouřadník
Protokol o schválení účetní závěrky obce Mezouň za rok 2019 je přílohou tohoto zápisu.
7) Roční účetní závěrka Mateřské školy Mezouň za r. 2019
Paní Jelínková předložila obecnímu zastupitelstvu ke schválení návrh roční účetní závěrky příspěvkové
organizace Mateřské školy Mezouň za rok 2019.
Obecní zastupitelstvo schvaluje roční účetní závěrku Mateřské školy Mezouň za rok 2019 všemi hlasy přítomných
zastupitelů.
Pro hlasovali: Ing. František Kubásek, Ivan Ouřadník, Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Martin Kokrda
Protokol o schválení účetní závěrky Mateřské školy Mezouň za rok 2019 je přílohou tohoto zápisu.
Výsledkem hospodaření Mateřské školy Mezouň je úspora ve výši 26 680,--Kč.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů převedení hospodářského výsledku MŠ Mezouň za rok 2019 ve
výši 26 680,--Kč do rezervního fondu MŠ.
8) Přijetí dotace na stavbu chodníků z IROP – prostřednictvím výzvy MAS Jihozápad
Pan starosta informoval OZ o poskytnutí dotace ve výši 1 423 070,75 Kč z Integrovaného regionálního
operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj na akci Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Mezouň.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů přijetí dotace ve výši 1 423 070,75 Kč na stavbu chodníků
s názvem akce „Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Mezouň“.
9) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou PJV spol. s.r.o.
Pan starosta předložil OZ návrh dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo s firmou PJV, s.r.o. Dodatek zahrnuje
vícepráce a méněpráce vzniklé při akci Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Mezouň.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo s firmou PJV, s.r.o.
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10) Chodníky - závěrečná fakturace
Pan starosta předložil OZ závěrečnou fakturaci firmy PJV, s.r.o. za výstavbu chodníků v obci s názvem akce
„Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Mezouň“. Fakturace obsahuje základní fakturu a dále výkaz méněprací
a víceprací.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů závěrečnou fakturaci za výstavbu chodníků v obci s názvem
akce Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Mezouň.
11) Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na r. 2020
Paní Jelínková předložila OZ návrh rozpočtového opatření č.4 rozpočtu obce na rok 2020, která mj zahrnuje
navýšení příjmů za výběr stočného o 270 tis. Kč a zvýšení výdajů na výstavbu chodníků o 270 tis. Kč.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2020.
12) Plán práce finančního výboru na rok 2020 + informace o činnosti za r. 2019
Paní Ing. Jitka Wagnerová seznámila OZ s plánem činnosti finančního výboru na rok 2020 a informovala
o provedených kontrolách v roce 2019.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů plán činnosti finančního výboru na rok 2020 a bere na vědomí
informaci o provedených kontrolách v roce 2019.
13) Plán práce kontrolního výboru na rok 2020 + informace o činnosti za r. 2019
Pan Martin Kokrda seznámil OZ s plánem činnosti kontrolního výboru na rok 2020 a podal informaci o práci
výboru za rok 2019.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů plán činnosti kontrolního výboru na rok 2209 a bere na vědomí
informaci o práci výboru za rok 2019.
14) Cenová nabídka č. N2020359 - (oplocení ČS 1)
Pan starosta předložil OZ cenovou nabídku na zhotovení části oplocení čerpací stanice kanalizace - ČS 1.
OZ schvaluje předloženou cenovou nabídku všemi hlasy přítomných zastupitelů.
15) Smlouva s ČEZ Distribuce o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na poz.č.parc.
271/35, 230, 234, 411/1
Pan starosta informoval OZ o návrhu Smlouvy s ČEZ Distribuce o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene na poz.č.parc. 271/35, 230, 234, 411/1 na vedení kNN a umístění elektro pilířů za cenu věcného břemene
350,-- Kč/1 bm + 11 000,-- Kč za právní služby. Předpokládaná délka vedení je 142 bm.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Smlouvu s ČEZ Distribuce o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene na poz.č.parc. 271/35, 230, 234, 411/1 za cenu věcného břemene 350,-- Kč/1 bm +
11 000,-- Kč za právní služby.
16) Nabídka na dodání a výsadbu stromů zdarma v rámci akce „sázíme stromy“
Paní Jelínková seznámila OZ s nabídkou na dodání a výsadbu stromů zdarma vrámci akce „sázíme stromy“.
Společnost dodá zdarma stromy a zajistí výsadbu na určeném místě. Povinností obce je o výsadbu dále pečovat. V
obci je nutno vytypovat vhodná místa k výsadbě.
17) Ostatní
Kontejnery na kovy
Pan místostarosta informoval OZ o nabídce firmy AVE, s.r.o. na dodání kontejneru na drobný kovový odpad
s cenou pronájmu 1500 Kč/rok a cenou za jeden vývoz 396,-- Kč bez DPH.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů pořízení jednoho kontejneru na kovový odpad.
Udělení odměny za 1. čtvrtletí 2020
Pan starosta navrhl udělit odměnu ve výši 10 000,-- Kč za první čtvrtletí 2020 paní Janě Jelínkové.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů udělení odměny ve výši 10 000,-- Kč paní Janě Jelínkové.
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 21.00 hod. ukončeno.
Jana Jelínková
zapisovatel

Ing. František Kubásek
Starosta

Ing. Jitka Wagnerová
ověřovatel

Ivan Ouřadník
ověřovatel
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USNESENÍ č. 04/2020
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 28.5.2020
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Martin Kokrda, Ivan Ouřadník
Omluveny: Hana Braunová, Hana Kailová
Zastupitelstvo obce Mezouň schvaluje:
1) Dohody o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací uzavřené s panem
Ing. Kaňkou a Panem Ing. Kubešem podle ustanovení § 8 odst. 3 a 15 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění
(ZVK ) vedených v poz.č.parc. 103/8 a 408.
2) Zajištění letního promítání „Kina na kolečkách“ za cenu 19 500,-- Kč.
3) Záměr Revitalizace návsi a obecního rybníku včetně veřejných prostranství.
4) Závěrečný účet obce za rok 2019 společně se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 s výrokem
„bez výhrad“.
5) Roční účetní závěrku obce Mezouň za rok 2019
6) Roční účetní závěrku Mateřské školy Mezouň za rok 2019 a převedení hospodářského výsledku MŠ Mezouň za
rok 2019 ve výši 26 680,--Kč do rezervního fondu MŠ.
7) Přijetí dotace ve výši 1 423 070,75 Kč na stavbu chodníků s názvem akce „Zvyšování bezpečnosti chodců
v obci Mezouň“.
8) Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo s firmou PJV, s.r.o.
9) Závěrečnou fakturaci za výstavbu chodníků v obci s názvem akce „Zvyšování bezpečnosti chodců v obci
Mezouň“.
10) Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2020.
11) Plán činnosti finančního výboru na rok 2020 a bere na vědomí informaci o provedených kontrolách v roce
2019.
12) Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2020 a bere na vědomí informaci o práci výboru za rok 2019.
13) Cenovou nabídku na zhotovení části oplocení čerpací stanice kanalizace - ČS 1.
14) Smlouvu s ČEZ Distribuce o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na poz.č.parc. 271/35,
230, 234, 411/1 za cenu věcného břemene 350,-- Kč/1 bm + 11 000,-- Kč za právní služby.
15) Pořízení kontejneru na kovový odpad.
16) Udělení odměny paní Janě Jelínkové ve výši 10 000,-- Kč.
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Zastupitelstvo obce Mezouň neschvaluje:
1) Uzavření darovací smlouvy na vodovodní a kanalizační řad vedený v pozemcích č.parc. 103/8 a 408 v k.ú.
Mezouň.
Toto usnesení č. 4/2020 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 29.6.2020.
Zapsáno v Mezouni dne 29.6.2020.

Ing. František Kubásek
Starosta obce Mezouň
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