ZÁPIS č. 5/2022
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dle zákona číslo 128/2000 Sb. dne 31.8.2022
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mezouň. Vstup vrátky čp. 72 dvorem obecního úřadu.
Přítomni: Ing. František Kubásek, Bc. Daniel Kokrda, Hana Kailová, Hana Braunová
Omluveni: Ivan Ouřadník, Martin Kokrda, Ing. Jitka Wagnerová
Ověřovateli byli určeni paní Hana Braunová a pan Bc. Daniel Kokrda.
Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Jelínková.
Pan starosta seznámil OZ s Programem jednání. Hlasováním byl všemi hlasy přítomných zastupitelů schválen
Program jednání:
1) Příprava Slavnostního otevření a Provoz Komunitního centra Mezouň
2) Žádost o vyjádření k novostavbě administrativní budovy č.parc. 103/25
3) Žádost o vyjádření k novostavbě RD č.parc. 67/61
4) Změna míst pro přecházení na přechody pro chodce včetně inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení
5) Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na rok 2022
6) Závěrečný účet a roční účetní závěrka DSO VYKO za rok 2021
7) Závěrečný účet a roční účetní závěrka DSO Český kras – Pláně za rok 2021
8) Ostatní
Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny.
Na začátku jednání dal pan starosta prostor přítomným hostům k vyjádření a diskusi.
1) Příprava Slavnostního otevření a Provoz Komunitního centra Mezouň
Pan starosta informoval OZ o průběhu příprav slavnostního otevření Komunitního centra Mezouň a přípravách provozu
Komunitního centra.
2) Žádost o vyjádření k novostavbě administrativní budovy č.parc. 103/25
Pan starosta předložil OZ Žádost o vyjádření k novostavbě administrativní budovy na poz. č.parc. 103/25 v k.ú. obce
Mezouň. Bylo hlasováno o návrhu usnesení ve znění Zastupitelstvo obce Mezouň schvaluje Výjimku z Územního opatření o
stavební uzávěře Mezouň pro „Žádost o vyjádření k novostavbě administrativní budovy na poz.č.parc. 103/25“ dle žadatelem
doručených materiálů. Žadatel doručí obci jeden originální výtisk kompletní projektové dokumentace.
Hlasováno: pro: 0
Proti: Bc. Daniel Kokrda, Hana Kailová,Hana Braunová, zdržel se hlasování: Ing. František Kubásek.
Při hlasování nebylo dosaženo shody nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce. K bodu nebylo přijato usnesení.
3) Žádost o vyjádření k novostavbě RD č.parc. 67/61
Pan starosta předložil OZ žádost o vyjádření k novostavbě RD na pozemku č.parc. 67/61 v k.ú. Mezouň.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň pro „Žádost
o vyjádření k novostavbě RD na pozemku č.parc. 67/61 v k.ú. obce Mezouň“ dle žadatelem doručených materiálů. Žadatel
doručí obci jeden originální výtisk kompletní projektové dokumentace.
4) Změna míst pro přecházení na přechody pro chodce včetně inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení
Pan starosta předložil OZ stanovisko dopravního inspektorátu Krajského ředitelství policie StČ kraje k návrhu umístění
přechodů pro chodce v obci Mezouň, s tím, že je k dalšímu jednání nutno předložit projekt autorizovaného inženýra, který
bude zcela v souladu s platnými normami a technickými podmínkami. Umístění přechodu u obchodu v autobusové zastávce
nebo těsně za ní není bezpečné. Obci bylo doporučeno zvážit navrhované změny, neboť dle zkušeností vzniká více
dopravních nehod (srážka vozidla s přecházejícím chodcem) na vyznačeném přechodu pro chodce, než na místě pro
přecházení.
5) Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na rok 2022
Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu obce na rok 2022. Rozpočtové opatření zahrnuje
mj. na straně příjmů Dotace na volby do OZ a Senátu PČR a s tím spojené předpokládané náklady, na straně výdajů mj.
zpracování geometrických plánů, odchodné starosty, materiál do dílny Spolkového domu, elektro práce v MŠ a na opravě
veřejného osvětlení. Výdaje budou kryty z položky rezerv schváleného rozpočtu na r. 2022 a z úspor minulých období.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na rok 2022.
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6) Závěrečný účet a roční účetní závěrka DSO VYKO za rok 2021
Paní Jelínková seznámila OZ se stavem závěrečného účtu DSO VYKO za rok 2021 a dále se zpracovanou Roční účetní
závěrkou za rok 2021.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Závěrečný účet DSO VYKO za rok 2020 s výrokem „bez výhrad“.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Roční účetní závěrku DSO VYKO za rok 2021.
7) Závěrečný účet a Roční účetní závěrka DSO Český kras-Pláně za r. 2021
Paní Jelínková seznámila OZ se stavem Závěrečného účtu DSO Český kras - Pláně za rok 2021 a dále se zpracovanou Roční
účetní závěrkou za rok 2021.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Závěrečný účet DSO Český kras – Pláně za rok 2021 s výrokem „bez
výhrad“.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Roční účetní závěrku DSO Český kras - Pláně za rok 2021.
8) Ostatní
8) 1) Geometrické plány pro dělení pozemků ve vlastnictví obce
Pan starosta seznámil OZ s geometrickým plánem č. 650-97/2022 pro dělení pozemků č.parc. 135/187 a 182/5 a
s geometrickým plánem č. 647-83/2022 pro dělení pozemku č.parc. 401/3. Pozemky jsou děleny za účelem možné budoucí
směny pro nápravu nesrovnalostí v historicky dlouhodobém užívaní.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů geometrický plán č. 650-97/2022 pro dělení pozemků č.parc. 135/187 a
182/5 a geometrický plán č. 647-83/2022 pro dělení pozemku č.parc. 401/3.
8) 2) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 26789/IV-12-6031194/BE-Mezouň-č.parc. 185/4-kNN“.
Pan starosta předložil OZ návrh smlouvy o finančním vyrovnání náhrady za věcné břemeno pro vedení kNN pro pozemek
č.parc. 185/4 v k.ú. Mezouň. Majitelka navrhla řešit vyrovnání formou finančního příspěvku na infrastrukturu. Tento návrh
bude konzultován s právníkem obce.
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 20.30 hod. ukončeno.

Jana Jelínková
zapisovatel

Ing. František Kubásek
starosta

Hana Braunová
ověřovatel

Bc. Daniel Kokrda
ověřovatel
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USNESENÍ č. 5/2022
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dle zákona číslo 128/2000 Sb. dne 31.8.2022
v zasedací místnosti Obecního úřadu Mezouň. Vstup vrátky čp. 72 dvorem obecního úřadu.
Přítomni: Ing. František Kubásek, Bc. Daniel Kokrda, Hana Kailová, Hana Braunová
Omluveni: Ivan Ouřadník, Martin Kokrda, Ing. Jitka Wagnerová
Zastupitelstvo obce Mezouň schvaluje:
1) Výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň pro „Žádost o vyjádření k novostavbě RD na pozemku č.parc.
67/61 v k.ú. obce Mezouň“ dle žadatelem doručených materiálů. Žadatel doručí obci jeden originální výtisk kompletní
projektové dokumentace.
2) Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na rok 2022.
3) Závěrečný účet DSO VYKO za rok 2021 s výrokem „bez výhrad“.
Roční účetní závěrku DSO VYKO za rok 2021.
4) Závěrečný účet DSO Český kras – Pláně za rok 2021 s výrokem „bez výhrad“.
5) Roční účetní závěrku DSO Český kras - Pláně za rok 2021.
6) Geometrický plán č. 650-97/2022 pro dělení pozemků č.parc. 135/187 a 182/5 a geometrický plán č. 647-83/2022 pro
dělení pozemku č.parc. 401/3.

Toto usnesení č. 05/2022 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 31.8.2022.
Zapsáno v Mezouni dne 31.8.2022.
Ing. František Kubásek
starosta obce Mezouň
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