ZÁPIS č. 6/2020
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 23.11.2020 v budově obecního úřadu v Mezouni.
Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Martin Kokrda, Hana Kailová, Hana
Braunová, Ivan Ouřadník
Ověřovateli byli určeni pan Bc. Daniel Kokrda 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) Žádost o odprodej části pozemku 400/1 v k.ú Mezouň
2) Žádost o souhlas se stavbou garáže a s vjezdem
3) Cenová nabídka na projektové práce pro akci „Revitalizace návsi a obecního rybníku včetně veřejných
prostranství“ a související výdaje
4) Změna hranice katastrálního území
5) Veřejnoprávní smlouva-Pošta Partner
6) Stanovení ceny za věcná břemena pro vedení inženýrských sítí v pozemcích obce
7) Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na r. 2020
8) Plán inventarizace za rok 2020, složení inventarizační komise
9) 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.
- Paní Kučová a pan Krejčík vznesli dotaz ohledně možnosti výstavby RD. Bylo domluveno, že tazatelé zašlou
materiály k předběžnému posouzení na obecní emailovou adresu up@mezoun.cz.
1) Žádost o odprodej části pozemku 400/1 v k.ú Mezouň
Pan starosta předložil OZ žádost pana Ing. Pauknera o odprodej části pozemku č.parc. 400/1 před RD č.p. 43.
Pan starosta navrhl ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. schválit záměr prodeje části pozemku č.parc. 400/1 o
výměře 83 m2.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů záměr prodeje části pozemku 400/1 v k.ú. obce Mezouň před
RD č.p. 43 o výměře 83 m2.
2) Žádost o souhlas se stavbou garáže a s vjezdem
Pan starosta seznámil OZ se žádostí pana Ing. Pauknera o dodatečný souhlas se stavbou garáže a s vjezdem do
garáže, které byly postaveny bez stavebního povolení. Vjezd do garáže je řešen na pozemku obce č.parc. 400/1
jako mimoúrovňový a zasahuje do příjezdu k dalším nemovitostem.
O žádosti bylo hlasováno jako o celku.
OZ neschvaluje žádost o dodatečný souhlas se stavbou garáže a s vjezdem.
Hlasováno: pro 0, proti 6 hlasů: Ing. František Kubásek, Bc. Daniel Kokrda, Martin Kokrda, Hana Kailová, Ing.
Jitka Wagnerová, Ivan Ouřadník, zdržel se 1 hlas: Hana Braunová.
3) Cenová nabídka na projektové práce pro akci „Revitalizace návsi a obecního rybníku včetně veřejných
prostranství“ a související výdaje
Pan starosta předložil OZ cenovou nabídku na projektové práce pro akci „Revitalizace návsi a obecního rybníku
včetně veřejných prostranství“ a související výdaje podanou firmou ISP Ing. Jiří Jodl ve výši 163 000,-- Kč.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů cenovou nabídku na projektové práce a související výdaje na
akci „Revitalizace návsi a obecního rybníku včetně veřejných prostranství“ a související výdaje podanou firmou
ISP Ing. Jiří Jodl ve výši 163 000,-- Kč.
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4) Změna hranice katastrálního území
Pan starosta předložil OZ žádost paní Sadílkové o souhlas se změnou katastrálního území v souvislosti se
zaměřením přístavby u jejího RD č.p. 107.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů změnu hranice katastrálního území obce Mezouň.
5) Veřejnoprávní smlouva-Pošta Partner
Pan starosta předložil návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku na provoz Pošty Partner v obci
Vysoký Újezd s výší příspěvku 60 000,-- Kč ročně.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku na
provoz Pošty Partner v obci Vysoký Újezd na rok 2020 s výší příspěvku 60 000,-- Kč ročně.
6) Stanovení ceny za věcná břemena pro vedení inženýrských sítí v pozemcích obce
Pan starosta podal OZ návrh na zvýšení úhrad za věcná břemena pro vedení inženýrských sítí v pozemcích obce
- minimální částka za věcné břemeno pro vedení inženýrských sítí v pozemcích obce 400,--Kč /1bm bez DPH
- jednorázová úhrada za podíl na právních službách obce 12 500,-- Kč bez DPH za jednu smlouvu.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů úpravu ceny věcného břemene za vedení inženýrských sítí v
pozemcích obce na min. částku 400,-- Kč/1 bm bez DPH a 12500,--Kč za podíl na právních službách obce za
jednu smlouvu.
7) Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na r. 2020
Paní Jelínková předložila OZ návrh rozpočtového opatření č. 6 rozpočtu obce na rok 2020.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na rok 2020.
8) Plán inventarizace za rok 2020, složení inventarizační komise
Paní Jelínková předložila OZ plán inventarizace za rok 2020 a navrhla inventarizační komisi ve složení:
předseda Bc. Daniel Kokrda,členové Hana Braunová, Ing. Jitka Wagnerová.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů plán inventarizace za rok 2020 a inventarizační komisi pro
provedení inventarizace za rok 2020 ve složení: předseda Bc. Daniel Kokrda, členové Hana Braunová, Ing. Jitka
Wagnerová.
9) Ostatní
Projektová dokumentace pro stavbu RD na pozemcích č.parc. 105/1, 105/12 a 105/13 v k.ú. Mezouň
Pan starosta předložil žádost pana Ing. Čekana o souhlas s projektovou dokumentací na stavbu rodinných domů na
pozemcích č.parc. 105/1, 105/12 a 105/13 v k.ú. Mezouň.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů projektovou dokumentaci na stavbu rodinných domů na
pozemcích č.parc. 105/1, 105/12 a 105/13 v k.ú. Mezouň.
Návrh veřejnoprávní smlouvy s obcí Vysoký Újezd o poskytnutí příspěvku na činnost jednotky sboru
dobrovolných hasičů a spolupráci při zabezpečování požární ochrany pro rok 2021
Pan starosta předložil OZ návrh veřejnoprávní smlouvy s obcí Vysoký Újezd o poskytnutí příspěvku na činnost
jednotky sboru dobrovolných hasičů a spolupráci při zabezpečování požární ochrany pro rok 2021. Smlouvu
navrhuje uzavřít na dobu jednoho roku s výší ročního příspěvku 30 000,-- Kč. Konečná podoba smlouvy bude
projednána na příštím zasedání.
Mikulášská stezka
Paní Wagnerová navrhla vzhledem k opatřením v nouzovém stavu uspořádat pro děti Mikulášskou stezku. Děti
půjdou po vyznačené trase a na závěr dostanou mikulášskou nadílku.
Finanční prostředky na tuto akci budou použity dle plánovaného rozpočtu.
Vánoční balíčky pro seniory
Paní Kailová navrhla vytvořit pro seniory od 65 let vánoční balíčky, které by obsahovaly malou láhev sektu a
vánoční přání vytvořené dětmi z mateřské školy.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů nákup 120 kusů lahví sektu za celkovou cenu 5159,-- Kč pro
seniory v obci Mezouň.
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Návrh na udělení odměny za odbornou práci ve finančním výboru
Paní Ing. Wagnerová navrhla OZ udělit odměnu ve výši 6 000,--paní Ing. Š.Matouškové za odbornou práci ve
finančním výboru.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů udělení odměny ve výši 6 000,-- Kč paní Ing. Š. Matouškové za
odbornou práci ve finančním výboru.
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 20.00 hod. ukončeno.

Ing. František Kubásek
Starosta

Jana Jelínková
zapisovatel

Bc. Daniel Kokrda
ověřovatel

Martin Kokrda
ověřovatel
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USNESENÍ č. 06/2020
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 23.11.2020
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, Ivan Ouřadník
Zastupitelstvo obce Mezouň schvaluje:
1) Záměr prodeje části pozemku 400/1 v k.ú. obce Mezouň před RD č.p. 43 o výměře 83 m2 ve smyslu zákona
číslo 128/2000 Sb, § 39, odst. 1.
2) Cenovou nabídku na projektové práce a související výdaje na akci „Revitalizace návsi a obecního rybníku
včetně veřejných prostranství“ podanou firmou ISP Ing. Jiří Jodl ve výši 163 000,-- Kč.
3) Změnu hranice katastrálního území obce Mezouň dle GP č. 600-257/2020 a č. 1597-257/2020.
4) Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku na provoz Pošty Partner v obci Vysoký Újezd na rok
2020 s výší příspěvku 60 000,--.
5) Úpravu ceny věcného břemene za vedení inženýrských sítí v pozemcích obce na min. částku 400,--Kč/1 bm
bez DPH a jednorázovou úhradu 12500,--Kč bez DPH za podíl na právních službách obce za jednu smlouvu.
6) Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na rok 2020.
7) Plán inventarizace za rok 2020 a inventarizační komisi pro provedení inventarizace za rok 2020 ve složení:
předseda Bc. Daniel Kokrda, členové Hana Braunová, Ing. Jitka Wagnerová.
8) Projektovou dokumentaci na stavbu rodinných domů na pozemcích č.parc. 105/1, 105/12 a 105/13 v k.ú.
Mezouň.
9) Nákup 120 kusů lahví sektu jako součást vánočního balíčku za celkovou cenu 5159,-- Kč pro seniory v obci
Mezouň.
10) Udělení odměny ve výši 6 000,-- Kč paní Ing. Š. Matouškové za odbornou práci ve finančním výboru.

Zastupitelstvo obce Mezouň neschvaluje:
1) Žádost o souhlas se stavbou garáže na poz č. parc. 17 a vjezdem na pozemku č.parc. 400/1 v k.ú. Mezouň.

Toto usnesení č. 6/2020 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 23.11.2020.
Zapsáno v Mezouni dne 23.11.2020.

Ing. František Kubásek
Starosta obce Mezouň
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