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ZÁPIS č. 2/2022 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 31.3.2022 v náhradních prostorách 

v budově obecního úřadu, dle zákona číslo 128/2000 Sb. 

 

Přítomni: Ing. František Kubásek, Martin Kokrda, Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Hana Kailová, Hana 

Braunová 

Omluven: Ivan Ouřadník 

 

Ověřovateli byli určeni paní Hana Kailová 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) Informace o ubytování a další pomoci uprchlíkům v obci Mezouň 

2) Žádost Junák - český skaut o poskytnutí dotace na celoroční činnost a nákup materiálu na letní tábor 2022 

3) Plánovací smlouva o složení finanční jistoty, způsobu financování infrastruktury a realizace její výstavby ze 

dne 30. září 2010 

4) Cenová nabídka Vodorovné dopravní značení stavby "Křižovatka silnic III/10125 a III/10126 v obci Mezouň 

5) Cenová nabídka Povolení pro stavbu Revitalizace návsi a obecního rybníku včetně veřejných prostranství 

6) Pronájem budovy bývalé staré hasičské zbrojnice na poz.č.parc. st. 74 v k.ú. obce Mezouň na dobu určitou 

1 roku 

7) Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2022 

8) Fakturace „KCM - IROP“ 

9) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 19.4.2021 

10) Žádost KSK Mezouň z.s. o poskytnutí dotace na pořádání dětského dne a na údržbu Hřiště Mezouň 2022 

11) Žádost České tábornické unie - TO Samota II o poskytnutí dotace na pořádání letního dětského tábora 2022 

12) Kino na Kolečkách - náklady a výběr filmu 2022 

13) Žádost o finanční příspěvek ČSOP Rokycany 2022 

14) Zpráva o inventarizaci za rok 2021 

15) Plán odpisů majetku na rok 2022 

16) Plán práce finančního výboru na rok 2022 + informace o činnosti za r. 2021 

17) Plán práce kontrolního výboru na rok 2022 + informace o činnosti za r. 2021 

18) Pěší propojení Mezouň – Nučice 

19) Přechody pro chodce 

20) Žádost o pronájem části pozemku č. parc. 400/4 

21) Ostatní 

 

Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ 

Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny. 

 

1) Informace o ubytování a další pomoci uprchlíkům v obci Mezouň 

Paní Wagnerová podala informaci o situaci ohledně válečných uprchlíků ubytovaných ve Spolkovém domě. Jedná 

se o maminku se třemi dětmi. Děti byly začleněny do školní výuky, rodina navštěvuje kursy výuky českého 

jazyka, paní zajišťuje individuální úklidové práce. Obec garantuje poskytnutí ubytování minimálně do konce roku 

2022. 

 

2) Žádost Junák - český skaut o poskytnutí dotace na celoroční činnost a nákup materiálu na letní tábor 

2022 

Pan starosta předložil OZ žádost Junáka středisko Mořina – Plantážníci o dotaci na celoroční činnost a nákup 

materiálu na letní tábor ve výši 12 000,-- Kč na rok 2022. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů žádost Junáka – Český skaut, středisko Mořina – Plantážníci o 

dotaci na celoroční činnost a nákup materiálu na letní tábor ve výši 12 000,-- Kč na rok 2022. 
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3) Plánovací smlouva o složení finanční jistoty, způsobu financování infrastruktury a realizace její výstavby 

ze dne 30. září 2010 

Pan starosta předložil OZ žádost o závěrečné vyúčtování složené finanční jistoty. Bylo konstatováno, že tyto 

materiály byly žadateli již zaslány. Tyto materiály budou dodatečně prověřeny finančním výborem obce. 

 

4) Cenová nabídka Vodorovné dopravní značení stavby "Křižovatka silnic III/10125 a III/10126 v obci 

Mezouň 

Pan starosta předložil OZ cenovou nabídku od firmy ADSUM, s.r.o. na realizaci Vodorovného dopravního 

značení stavby "Křižovatka silnic III/10125 a III/10126 v obci Mezouň za cenu 22 340,-- Kč bez DPH. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů dodávku Vodorovného dopravního značení stavby "Křižovatka 

silnic III/10125 a III/10126 v obci Mezouň od firmy ADSUM, s.r.o. za cenu 22 340,-- Kč bez DPH. 
 

5) Cenová nabídka Povolení pro stavbu Revitalizace návsi a obecního rybníku včetně veřejných 

prostranství 

Pan starosta předložil OZ cenovou nabídku paní Ing. Jarmily Báčové na inženýrskou činnost pro zajištění 

stavebního povolení na akci „Revitalizace návsi a obecního rybníku včetně veřejných prostranství“ a projednání 

Povolení nakládání s vodami za cenu 55 000,-- Kč. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů cenovou nabídku paní Ing. Jarmily Báčové na inženýrskou 

činnost pro zajištění stavebního povolení na akci „Revitalizace návsi a obecního rybníku včetně veřejných 

prostranství“ a projednání Povolení nakládání s vodami za cenu 55 000,-- Kč. 

 

6) Pronájem budovy bývalé staré hasičské zbrojnice na poz.č.parc. st. 74 v k.ú. obce Mezouň na dobu 

určitou 1 roku 

Pan starosta předložil OZ na základě vyhlášeného záměru pronájmu žádost o pronájem bývalé staré hasičské 

zbrojnice na poz.č.parc. 74 od firmy Dopravní servis, s.r.o. za cenu 3 750,-- Kč měsíčně na dobu určitou jednoho 

roku. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů pronájem bývalé staré hasičské zbrojnice na poz.č.parc. 74 

firmě Dopravní servis, s.r.o. za cenu 3 750,-- Kč měsíčně na dobu určitou jednoho roku. 

 

7) Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2022 

Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2022. Rozpočtové 

opatření zahrnuje mj. zvýšení výdajů spojených s vícepracemi při stavbě Komunitního centra Mezouň, výdaje 

související s rekonstrukcí dílny Spolkového domu a navýšení plateb za energie. Výdaje budou kryty z položky 

rezerv schváleného rozpočtu na r. 2022. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2022. 

 

8) Fakturace „KCM - IROP“ 

Pan starosta seznámil OZ s průběhem rekonstrukce obecního úřadu – Komunitní centrum Mezouň a předložil 

fakturaci provedených prací za 02/2022 a 03/2022. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Fakturaci „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, IROP“ za 02/2022 a 03/2022. 

 

9) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 19.4.2021 

Pan starosta předložil OZ návrh dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 19.4.2021 uzavřené s firmou PJV, s.r.o. 

Předmětem dodatku je započtení víceprací a méněprací realizovaných při stavbě „Komunitní centrum Mezouň“, 

reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012740 a s tím související navýšení ceny oproti SoD 

o 196 377,01 Kč bez DPH. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 19.4.2021 

uzavřené s firmou PJV, s.r.o. s navýšením ceny oproti SoD o 196 377,01 Kč bez DPH. 

 

10) Žádost KSK Mezouň z.s. o poskytnutí dotace na pořádání dětského dne a na údržbu Hřiště Mezouň 

2022 

Paní Ing. Wagnerová předložila OZ žádost KSK Mezouň o poskytnutí dotace na pořádání dětského dne a na 

údržbu Hřiště Mezouň ve výši 20 000,-- Kč. 

OZ schvaluje přidělení dotace KSK Mezouň, z.s. na pořádání dětského dne a na údržbu Hřiště Mezouň ve výši 

20 000,-- Kč. 
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Hlasováno: 5 hlasů pro - Ing. František Kubásek, Bc. Daniel Kokrda, Hana Braunová, Hana Kailová, Martin 

Kokrda. Zdržela se hlasování: Ing. Jitka Wagnerová. 

 

11) Žádost České tábornické unie - TO Samota II o poskytnutí dotace na pořádání letního dětského tábora 

2022 

Pan starosta předložil OZ žádost T.O. Samota II. o poskytnutí dotace na pořádání dětského letního tábora ve výši 

8 000,-- Kč. 

OZ schvaluje přidělení dotace pro T.O. Samota II na pořádání dětského letního tábora ve výši 8 000,- Kč.  

Hlasováno: 5 hlasů pro - Ing. František Kubásek, Bc. Daniel Kokrda, Hana Braunová, Hana Kailová, Ing. Jitka 

Wagnerová. Zdržel se hlasování: Martin Kokrda  

 

12) Kino na Kolečkách - náklady a výběr filmu 2022 

Paní Ing. Wagnerová informovala OZ o připravované akci „Kino na kolečkách“, která proběhne 12.8.20222 na 

hřišti. Promítán bude film „Zátopek“.  

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů zajištění letního promítání „Kina na kolečkách“. 

 

13) Žádost o finanční příspěvek ČSOP Rokycany 2022 

Pan starosta předložil OZ žádost ČSOP Rokycany o finanční příspěvek na činnost na rok 2022. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů přidělení finančního příspěvku ČSOP na celoroční činnost na 

rok 2022 ve výši 5 000,-- Kč.  

 

14) Zpráva o inventarizaci za rok 2021 

Paní Jelínková seznámila OZ se zprávou o provedené inventarizaci majetku obce Mezouň za rok 2021. Kontrolou 

nebyly zjištěny manka ani přebytky. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Zprávu o inventarizaci obce Mezouň za rok 2021. 

 

15) Plán odpisů majetku na rok 2022 

Paní Jelínková předložila OZ Plán odpisů majetku na rok 2022. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Plán odpisů majetku na rok 2022. 

 

16) Plán práce finančního výboru na rok 2022 + informace o činnosti za r. 2021 

Paní Ing. Jitka Wagnerová seznámila OZ s plánem činnosti finančního výboru na rok 2022 a informovala 

o provedených kontrolách v roce 2021. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Plán činnosti finančního výboru na rok 2022 a bere na vědomí 

informaci o provedených kontrolách v roce 2021. 
 

17) Plán práce kontrolního výboru na rok 2022 + informace o činnosti za r. 2021 

Pan Martin Kokrda seznámil OZ s plánem činnosti kontrolního výboru na rok 2022 a podal informaci o práci 

výboru za rok 2021. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2022 a bere na vědomí 

informaci o práci výboru za rok 2021.  

 

18) Pěší propojení Mezouň – Nučice 

Pan starosta podal OZ informaci o jednání s vedením obce Nučice. Bylo domluveno vedení chodníku dále 

v katastru obce Nučice po levé straně směrem k vlakové zastávce. Pro zpracování cenové nabídky PD včetně 

stavebního povolení pan místostarosta osloví projektanta. Záměr bude nadále koordinován s obcí Nučice. 

 

19) Přechody pro chodce 

Pan místostarosta seznámil OZ s vytypovanými místy pro zhotovení přechodů pro chodce. Před zpracováním 

projektové dokumentace bude osloven odbor dopravy s žádostí o předběžné vyjádření. Obec nepředpokládá 

zřizování semaforů. 

 

20) Žádost o pronájem části pozemku č. parc. 400/4 

Pan starosta předložil OZ žádost o pronájem části pozemku č. parc. 400/4 v k.ú. Mezouň za účelem umístění 

reklamního poutače. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů vyhlášení záměru pronájmu části pozemku č. parc. 400/4 v k.ú. 

Mezouň za účelem umístění reklamního poutače. 
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21) Ostatní 

 

21) 1) Časový plán PZKO 

Pan starosta předložil OZ Časový plán programu zlepšování kvality ovzduší. Jedná se o požadavek MŽP ČR. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Časový plán PZKO. 

 

21) 2) Žádost o souhlas s připojením sousední nemovitosti na komunikaci III/10126 

Pan starosta předložil OZ Žádost o souhlas s připojením sousední nemovitosti č. parc. 347/3 na komunikaci 

III/10126. Pan starosta navrhl žádost schválit dle Závazného stanoviska Policie České republiky Č. j. KRPS-

64689-2/ČJ-2022-010206. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Žádost o souhlas s připojením sousední nemovitosti č. parc. 

347/3 na komunikaci III/10126 dle Závazného stanoviska Policie České republiky Č. j. KRPS-64689-2/ČJ-2022-

010206. Betonové prvky chodníku ve vlastnictví obce Mezouň z místa připojení Žadatel předá obci složené na 

europaletách. Místo složení palet bude žadateli upřesněno. 

 

21) 3) Využití Komunitního centra Mezouň 

Paní Wagnerová předložila OZ dotaz na možnost využití nově zbudovaného Komunitního centra Mezouň pro 

pořádání dvou letních běhů příměstského tábora a pro pořádání letních kurzů češtiny pro ukrajinské děti i dospělé. 

Využití Komunitního centra je závislé především od termínu kolaudace stavby. 

V případě, že bude Stavba řádně zkolaudována, je možno příměstský tábor i kurzy češtiny pořádat. Podmínky 

budou řešeny příslušnou smlouvou, kterou připraví poskytovatel právních služeb obce. 

 

21) 4) Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při kontrole zveřejňování rozpočtových opatření 

Pan starosta předložil OZ Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při kontrole zveřejňování 

rozpočtových opatření. Jedná se o požadavek Krajského úřadu. V důsledku administrativní chyby došlo 

k opožděnému zveřejnění jednoho z rozpočtových opatření. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při kontrole 

zveřejňování rozpočtových opatření. 

 

21) 5) Směrnice zřízení Fondu obnovy kanalizace 

Pan starosta předložil OZ Směrnici zřízení Fondu obnovy kanalizace. Jedná se o požadavek platné legislativy. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Směrnici zřízení Fondu obnovy kanalizace. 

 

21) 6) Záměr pronájmu pozemků 

Pan starosta předložil OZ návrh na pronájem obecních pozemků dle § 2345 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů vyhlášení záměru pronájmu obecních pozemků dle § 2345 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

 

 

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 20.00 hod. ukončeno. 

 

 

      Jana Jelínková                                      Ing. František Kubásek      

        zapisovatel                                                                                    starosta 

 

 

 

      Hana Kailová                                 Martin Kokrda 

        ověřovatel                          ověřovatel 
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USNESENÍ č. 2/2022 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 31.3.2022 v náhradních prostorách 

v budově obecního úřadu, dle zákona číslo 128/2000 Sb. 

 

Přítomni: Ing. František Kubásek, Martin Kokrda, Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Hana Kailová, Hana 

Braunová 

Omluven: Ivan Ouřadník 

 

Zastupitelstvo obce Mezouň schvaluje: 

 

1) Žádost Junáka – Český skaut, středisko Mořina – Plantážníci o dotaci na celoroční činnost a nákup materiálu na 

letní tábor ve výši 12 000,-- Kč na rok 2022. 

 

2) Dodavatele Vodorovného dopravního značení stavby "Křižovatka silnic III/10125 a III/10126 v obci Mezouň 

firmu ADSUM, s.r.o.  za cenu 22 340,-- Kč bez DPH. 

 

3) Cenovou nabídku paní Ing. Jarmily Báčové na inženýrskou činnost pro zajištění stavebního povolení na akci 

„Revitalizace návsi a obecního rybníku včetně veřejných prostranství“ a projednání Povolení nakládání s vodami 

za cenu 55 000,-- Kč. 

 

4) Pronájem bývalé staré hasičské zbrojnice na poz.č.parc. 74 firmě Dopravní servis, s.r.o. za cenu 3 750,-- Kč 

měsíčně na dobu určitou jednoho roku od podpisu smlouvy. 

 

5) Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2022. 

 

6) Fakturaci „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, IROP“ za 02/2022 a 03/2022. 

 

7) Uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 19.4.2021 uzavřené s firmou PJV, s.r.o. s navýšením ceny oproti 

SoD o 196 377,01 Kč bez DPH. 

 

8) Přidělení dotace KSK Mezouň, z.s. na pořádání dětského dne a na údržbu Hřiště Mezouň ve výši 20 000,-- Kč. 

 

9) Přidělení dotace pro T.O. Samota II na pořádání dětského letního tábora ve výši 8 000,- Kč. 

 

10) Zajištění letního promítání „Kina na kolečkách“. 

 

11) Přidělení finančního příspěvku ČSOP na celoroční činnost na rok 2022 ve výši 5 000,-- Kč.  

 

12) Zprávu o inventarizaci obce Mezouň za rok 2021. 

 

13) Plán odpisů majetku na rok 2022. 

 

14) Plán činnosti finančního výboru na rok 2022 + informace o činnosti za r. 2021 

 

15) Plán práce kontrolního výboru na rok 2022 + informace o činnosti za r. 2021 

 

16) Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku č. parc. 400/4 v k.ú. Mezouň za účelem umístění reklamního 

poutače. 

 

17) Časový plán PZKO. 

 

18) Žádost o souhlas s připojením sousední nemovitosti č. parc. 347/3 na komunikaci III/10126 dle Závazného 

stanoviska Policie České republiky Č. j. KRPS-64689-2/ČJ-2022-010206. Betonové prvky chodníku ve 

vlastnictví obce Mezouň z místa připojení Žadatel předá obci složené na europaletách. Místo složení palet bude 

žadateli upřesněno. 
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19) Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při kontrole zveřejňování rozpočtových opatření. 

 

20) Směrnici zřízení Fondu obnovy kanalizace. 

 

21) Vyhlášení záměru pronájmu obecních pozemků dle § 2345 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

 

 

Toto usnesení č. 02/2022 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 31.3.2022. 

 

 

Zapsáno v Mezouni dne 31.3.2022. 

 

                           Ing. František Kubásek 

          starosta obce Mezouň 


