ZÁPIS č. 5/2020
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 31.8.2020 v budově obecního úřadu v Mezouni.
Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Martin Kokrda, Hana Kailová, Hana
Braunová
Omluven: Ivan Ouřadník
Ověřovateli byly určeny paní Hana Braunová a paní Hana Kailová.
Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Jelínková.
Pan starosta seznámil OZ s Programem jednání. Hlasováním byl všemi hlasy přítomných zastupitelů schválen
Program jednání:
1) Žádost firmy Evenio s.r.o., IČ: 27631729 o povolení zřízení tří samostatných sjezdů a nájezdů v rámci
připojení pozemků p. č. 105/1, 105/12 a 105/13 v k.ú. Mezouň na silnici III/10126, pozemek p. č. 408 v k.ú,
Mezouň, pro plánované tři rodinné domy
2) Smlouva na zpracování VZMR v rámci projektu „Komunitní centrum Mezouň,
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012740“
3) Cenová nabídka na administraci projektu „Komunitní centrum Mezouň, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012740“
4) Cenová nabídka na administraci projektu „Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Mezouň,
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012550“
5) Technický dozor stavebníka na stavbu: „stavební úpravy obecního úřadu Mezouň č.p. 72 na pozemku
stavební parcela číslo 79, pozemková parcela číslo 347/2 v katastrálním území Mezouň.“ Projekt „Komunitní
centrum Mezouň, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012740“
6) Žádost o přehodnocení platového výměru ředitelky mateřské školy a přeřazení do 12. platové třídy
7) Žádost o navýšení rozpočtu Mateřské školy na rok 2020
8) Přijetí dotace na stavbu chodníků z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
9) Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na r. 2020
10) Žádost o poskytnutí dotace na r. 2021, (JUNÁK - český skaut, středisko 212.08 Mořina, z.s. “Plantážníci“)
11) 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.
1) Žádost firmy Evenio s.r.o., lČ: 27631729 o povolení zřízení tří samostatných sjezdů a nájezdů v rámci
připojení pozemků p. č. 105/1, 105/12 a 105/13 v k.ú. Mezouň na silnici III/10126, pozemek p. č. 408 v k.ú,
Mezouň, pro plánované tři rodinné domy.
Pan starosta předložil OZ žádost firmy Evenio s.r.o. o povolení zřízení tří samostatných sjezdů a nájezdů v rámci
připojení pozemků p. č. 105/1, 105/12 a 105/13 v k.ú. Mezouň na silnici III/10126, pozemek p. č. 408
v k.ú, Mezouň, pro plánované tři rodinné domy. Pan starosta navrhl žádost schválit dle Rozhodnutí MěÚ Beroun.
OZ schvaluje Žádost firmy Evenio s.r.o., lČ: 27631729 o povolení zřízení tří samostatných sjezdů a nájezdů
v rámci připojení pozemků p. č. 105/1, 105/12 a 105/13 v k.ú. Mezouň na silnici III/10126, pozemek p. č. 408
v k.ú, Mezouň, pro plánované tři rodinné domy, dle Rozhodnutí MěÚ Beroun, odbor dopravy a správních agend,
č.j.: MBE/26563/2020/DOPR-Kuk, sp.zn.: 6560/2020/DOPR. Betonové prvky chodníku ve vlastnictví obce
Mezouň z místa zřízení Žadatel předá obci složené na europaletách na pozemku ve vlastnictví obce p. č. 400/4.
Přesné místo složení palet na pozemku bude upřesněno.
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Hlasováno: 5 hlasů pro - Ing. F. Kubásek, Bc. D. Kokrda, H. Braunová, H. Kailová, M. Kokrda
Zdržela se hlasování: 1 hlas – Ing. J. Wagnerová
2) Smlouva na zpracování VZMR v rámci projektu „Komunitní centrum Mezouň,
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012740“
Pan starosta předložil OZ návrh smlouvy na administraci výběrového řízení pro dodavatele projektu Komunitní
centrum Mezouň s firmou LEAN consulting, s.r.o. za cenu 15 000,-- Kč bez DPH.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů smlouvu na administraci výběrového řízení pro výběr
dodavatele projektu Komunitní centrum Mezouň s firmou LEAN consulting, s.r.o. za cenu 15 000,-- Kč bez DPH.
3) Cenová nabídka na administraci projektu „Komunitní centrum Mezouň,
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012740“
Pan starosta předložil OZ návrh cenové nabídky firmy LEAN consulting, s.r.o. na administraci projektu
Komunitní centrum Mezouň. Jedná se o administraci projektu během realizace za cenu 500,-- Kč/hod + cestovné.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů firmu LEAN consulting, s.r.o. k zajištění administrace projektu
Komunitní centrum Mezouň během realizace.
4) Cenová nabídka na administraci projektu „Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Mezouň,
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012550“
Pan starosta seznámil OZ s návrhem cenové nabídky na administraci projektu „Zvyšování bezpečnosti chodců
v obci Mezouň“. Jedná se o administraci projektu během realizace projektu za cenu 500,-- Kč/hod + cestovné.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů firmu LEAN consulting, s.r.o. k zajištění administrace projektu
během realizace „Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Mezouň“.
5) Technický dozor stavebníka na stavbu: „stavební úpravy obecního úřadu Mezouň č.p. 72 na pozemku
stavební parcela číslo 79, pozemková parcela číslo 347/2 v katastrálním území Mezouň“ Projekt
„Komunitní centrum Mezouň, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012740“
V souvislosti s připravovanou akcí „stavební úpravy obecního úřadu Mezouň č.p. 72 - projekt Komunitní centrum
Mezouň“ seznámil pan starosta OZ s nutností zajistit dozor prostřednictvím odborné osoby.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Technický dozor stavebníka na stavbu: „stavební úpravy
obecního úřadu Mezouň č.p. 72 na pozemku stavební parcela číslo 79, pozemková parcela číslo 347/2
v katastrálním území Mezouň.“ Projekt „Komunitní centrum Mezouň, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012740“
6) Žádost o přehodnocení platového výměru ředitelky mateřské školy a přeřazení do 12. platové třídy
Pan starosta předložil OZ návrh na přehodnocení platového výměru ředitelky Mateřské školy a přeřazení do
12. platové třídy s platností od 1.10.2020.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů návrh na přehodnocení platového výměru ředitelky Mateřské
školy Mezouň a přeřazení do 12. platové třídy s platností od 1.10.2020.
7) Žádost o navýšení rozpočtu Mateřské školy na rok 2020
Pan starosta předložil OZ žádost ředitelky Mateřské školy o navýšení rozpočtu Mateřské školy na rok 2020
o 17 200,-- Kč z důvodu nárůstu nákladů spojených se zajištěním zvýšených hygienických požadavků na provoz
školy.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů navýšení rozpočtu Mateřské školy Mezouň na rok 2020
o 17 200,-- Kč.
8) Přijetí dotace na stavbu chodníků z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace.
Pan starosta informoval OZ o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy
venkova na akci „Stavba chodníků vč. odvodnění – zvyšování bezpečnosti chodců v obci Mezouň“ ve výši
568 000,-- Kč. Za tímto účelem bude uzavřena veřejnoprávní smlouva.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu obnovy venkova na akci „Stavba chodníků vč. odvodnění – zvyšování bezpečnosti chodců v obci Mezouň“
ve výši 568 000,-- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
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9) Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na r. 2020
Paní Jelínková předložila OZ návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu obce na rok 2020, které mj. zahrnuje na
straně příjmů dobrovolný příspěvek od občanů na promítání „Kina na kolečkách“, dotace na volby do
zastupitelstva kraje. Na straně výdajů jsou mj. zahrnuty náklady na volby, realizace oplocení čerpací stanice,
navýšení rozpočtu MŠ, nákup kačírku k dopadovým plochám, nákup PC programu pro územní plán, navýšení
mzdových výdajů o schválené odměny, nákup fukaru na úklid chodníků.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů rozpočtové opatření č. 5, rozpočtu obce na rok 2020.
10) Žádost o poskytnutí dotace na r. 2020, (JUNÁK - Český skaut, středisko 212.08 Mořina, z.s.
“Plantážníci“)
Ve zveřejněném programu byl chybně uveden rok 2021 místo rok 2020. Jednalo se o tiskovou chybu.
Pan starosta předložil OZ žádost JUNÁKA, středisko Mořina–Plantážníci o poskytnutí dotace na celoroční
činnost spojenou s úpravou zázemí v klubovně v Mezouni a nákupem táborového vybavení ve výši 12 000,-- Kč.
OZ schvaluje všemi hlasy poskytnutí dotace pro JUNÁKA, středisko Mořina–Plantážníci na celoroční činnost
spojenou s úpravou zázemí v klubovně v Mezouni a nákupem táborového vybavení ve výši 12 000,-- Kč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
11) Ostatní
Nákup fukaru na úklid veřejných prostranství v obci
Pan starosta navrhl OZ vyčlenit finanční prostředky na nákup fukaru na úklid veřejných prostranství.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů nákup fukaru na úklid veřejných prostranství.
Otevření kasičky s dobrovolnými příspěvky z promítání „kina na kolečkách“
Na jednání zastupitelstva byla otevřena zapečetěná kasička s dobrovolnými příspěvky z promítání „Kina na
kolečkách“. Příspěvky od občanů činily 4 205,-- Kč. Výtěžek bude použit na snížení nákladů na zajištění
promítání „Kina na kolečkách“.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů použití dobrovolného finančního příspěvku ve výši 4 205,-- Kč
na snížení nákladů spojených se zajištěním „Kina na kolečkách“.
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 20.00 hod. ukončeno.
Jana Jelínková
zapisovatel

Ing. František Kubásek
Starosta

Hana Braunová
ověřovatel

Hana Kailová
ověřovatel
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USNESENÍ č. 05/2020
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 31.8.2020
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Martin Kokrda, Hana Braunová, Hana
Kailová
Omluven: Ivan Ouřadník
Zastupitelstvo obce Mezouň schvaluje:
1) Žádost firmy Evenio s.r.o., lČ: 27631729 o povolení zřízení tří samostatných sjezdů a nájezdů v rámci připojení
pozemků p. č. 105/1, 105/12 a 105/13 v k.ú. Mezouň na silnici III/10126, pozemek p. č. 408 v k.ú, Mezouň, pro
plánované tři rodinné domy, dle Rozhodnutí MěÚ Beroun, odbor dopravy a správních agend, č.j.:
MBE/26563/2020/DOPR-Kuk, sp.zn.: 6560/2020/DOPR. Betonové prvky chodníku ve vlastnictví obce Mezouň
z místa zřízení Žadatel předá obci složené na europaletách na pozemku ve vlastnictví obce p. č. 400/4. Přesné místo
složení palet na pozemku bude upřesněno.
2) Smlouvu na administraci výběrového řízení pro výběr dodavatele projektu Komunitní centrum Mezouň s firmou
LEAN consulting, s.r.o. za cenu 15 000,--Kč bez DPH.
3) Firmu LEAN consulting, s.r.o. k zajištění administrace projektu Komunitní centrum Mezouň během realizace za
cenu 500 Kč/hod + cestovní výdaje.
4) Firmu LEAN consulting ,s.r.o. k zajištění administrace projektu během realizace „Zvyšování bezpečnosti chodců
v obci Mezouň“ za cenu 500 Kč/hod + cestovní výdaje.
5) Technický dozor stavebníka na stavbu: „stavební úpravy obecního úřadu Mezouň č.p. 72 na pozemku stavební
parcela číslo 79, pozemková parcela číslo 347/2 v katastrálním území Mezouň.“ Projekt „Komunitní centrum
Mezouň, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012740“.
6) Návrh na přehodnocení platového výměru ředitelky Mateřské školy Mezouň a přeřazení do 12. platové třídy
s platností od 1.10.2020.
7) Navýšení rozpočtu Mateřské školy Mezouň na rok 2020 o 17 200,-- Kč.
8) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova na akci „Stavba chodníků
vč. odvodnění – zvyšování bezpečnosti chodců v obci Mezouň“ ve výši 568 000,-- Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace.
9) Rozpočtové opatření č. 5, rozpočtu obce na rok 2020.
10) Poskytnutí dotace pro JUNÁKA, středisko Mořina – Plantážníci na celoroční činnost v roce 2020 spojenou
s úpravou zázemí v klubovně v Mezouni a nákupem táborového vybavení ve výši 12 000,-- Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
11) Nákup fukaru na úklid veřejných prostranství.
12) Použití dobrovolného finančního příspěvku ve výši 4 205,-- Kč na snížení nákladů spojených se zajištěním
promítání „Kina na kolečkách“.
Toto usnesení č. 5/2020 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 31.8.2020.
Zapsáno v Mezouni dne 31.8.2020.
Ing. František Kubásek
Starosta obce Mezouň
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