ZÁPIS č. 05/2014
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 7. 7. 2014 v budově OÚ v Mezouni
Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Mgr. Jan Škeřík, Martin Kokrda
Doc.MUDr. František Chaloupka,CSc.,
Omluveni: Ivan Ouřadník, Hana Kailová,
PROGRAM JEDNÁNÍ
1) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
2) Vyhlášení záměru prodeje poz.č.parc. 401/2 v k.ú. Mezouň
3) Pronájem části pozemku č. parc. 400/1 v k.ú. Mezouň
4) Smlouva budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na poz.č. 406 v k.ú. Mezouň
5) Smlouva budoucí smlouvě o zřízení služebnosti přes poz.č.parc. 271/35 a 410 v k.ú. Mezouň
6) Smlouva o krátkodobém připojení stavby (vedení elektro přes poz. č. parc. 271/35 a 410 v k.ú. Mezouň)
7) Žádost o souhlas s provedením protlaku pod komunikací III/10125
8) Zhodnocení volných finančních prostředků obce
9) Cenová nabídka – kanalizační vpusť na komunikaci č. parc. 406
10) Ostatní (rozpočtové opatření č. 2, stížnosti občanů)

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání. Dále navrhla na zapisovatele
paní Janu Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni pan Doc.MUDr. František Chaloupka,CSc. a pan
Martin Kokrda.

1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva byly splněny.
2) Vyhlášení záměru prodeje pozemku č. parc. 401/2 v k.ú. Mezouň
Na základě žádosti občana navrhla paní starostka vyhlásit záměr prodat pozemek parc.č. 401/2 ve
vlastnictví a k.ú. obce Mezouň o rozloze 74 m2, který obec nepoužívá.
Hlasováno o vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 401/2: pro 4 hlasy – H.Braunová,
Mgr.J.Škeřík, M.Kokrda, Doc.MUDr. František Chaloupka,CSc.,
Zdržel se hlasování 1 hlas - Ing. M.Hrubý
Vyhlášení záměru prodeje poz.parc.č. 401/2 bylo schváleno.

3) Pronájem části poz.parc.č. 400/1 v k.ú. Mezouň
Paní starostka informovala, že na základě usnesení z minulého jednání OZ byl zveřejněn
záměr pronajmout část poz.parc.č. 400/1. Vzhledem k tomu, že obec neobdržela žádnou
cenovou nabídku, odstupuje od záměru pronajmout část výše uvedeného pozemku.
OZ schvaluje všemi hlasy odstoupení od záměru pronajmout část poz. parc.č. 400/1 v k.ú.
Mezouň.
4) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcných břemen s firmou ČEZ za účelem
vedení kNN a kVN na poz. parc.č. 406
Pan Mgr. Škeřík informoval OZ, že ze strany obce byly podány k návrhu smlouvy
připomínky k zapracování. Čeká se na odezvu ze strany žadatele.
5) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti pro vedení inženýrských sítí přes
pozemky obce parc.č. 271/35 a 410 k RD na poz. parč. č. 271/41
Pan Mgr. Škeřík seznámil OZ s podmínkami smlouvy. Služebnost pro vedení inženýrských
sítí se poskytuje za cenu 250,-- Kč za 1 bm. Sdělil, že smlouva je připravena k podpisu.
OZ schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti za cenu 250,-- Kč za 1 bm
všemi hlasy a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy.
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6) Smlouva o podmínkách krátkodobého připojení stavby RD na kNN
Pan Mgr. Škeřík informoval OZ o podmínkách smlouvy. Smlouva se uzavírá za účelem
krátkodobého přivedení zemního kabelového vedení NN přes pozemky obce parc.č. 271/35 a
410 ke stavbě RD na poz. parc.č. 271/41 za jednorázovou úhradu 250,-- Kč za 1 bm.
OZ schvaluje Smlouvu o podmínkách krátkodobého připojení stavby RD všemi hlasy a
pověřuje paní starostku podpisem smlouvy.
7) Žádost o souhlas s provedením protlaku pod komunikací č. III/10125
Paní starostka předložila OZ žádost o souhlas s provedením protlaku pod komunikací
č. III/10125 v souvislosti s budováním krátkodobého připojení RD na poz. parc.č. 271/41 ke
stavební přípojce elektřiny.
OZ schvaluje provedení protlaku všemi hlasy.
8) Zhodnocení volných finančních prostředků obce
Pan Mgr. Škeřík navrhl nerealizovat svěřeneckou smlouvu na zhodnocení volných finančních
prostředků obce, která byla schválena na předchozím jednání OZ. Vzhledem k tomu, že se
blíží konec volebního období, bylo by vhodné, aby o využití volných finančních prostředků
obce mohlo rozhodnout nově zvolené zastupitelstvo, které vzejde z voleb v říjnu t.r.
OZ schvaluje všemi hlasy, aby svěřenecká smlouva nebyla realizována.
9) Cenové nabídky na stavbu horské vpusti na komunikaci parc.č. 405
Paní starostka informovala OZ, že v souvislosti s řešením přívalových vod z pozemků Na
Kopanině a zaplavováním dvora paní Novotné, bylo navrženo zbudovat na komunikaci
parc.č. 405 horskou vpusť. Vzhledem k tomu, že oslovené firmy dosud nepodaly cenové
nabídky, nemůže dojít k výběru dodavatele.
10) Ostatní
- Rozpočtové opatření č. 2
Ve smyslu usnesení OZ č. 8/2013 ze 17.12. 2013 bylo provedeno rozpočtové opatření č.2.
Rozpočet obce byl upraven v rámci položek jednoho paragrafu v měsíci červnu. Výše
rozpočtu a závazných ukazatelů se touto úpravou nemění.
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2014 všemi hlasy.
- Stížnost paní Slámové
- Paní starostka seznámila OZ se stížností podanou paní Slámovou na stavbu kůlny na
sousedním pozemku a její připojení na zeď domu paní Slámové. Stížnost bude řešena na
místě formou svolání místního šetření za účasti paní Slámové a paní Ryšavé.
Paní Slámová bude o postupu písemně obeznámena.
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání v 19.00 hod.
ukončeno.

Jana Jelínková
zapisovatel

Martin Kokrda
ověřovatel

Hana Braunová
starostka

Doc.MUDr. František Chaloupka,CSc.
ověřovatel

USNESENÍ č. 05/2014
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 7.7. 2014
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Doc.MUDr. František Chaloupka,CSc.,
Mgr. Jan Škeřík, Martin Kokrda
Omluveni: Ivan Ouřadník, Hana Kailová
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Vyhlášení záměru prodeje poz.parc.č. 401/2
2) Odstoupení od záměru pronajmout část poz. parc.č. 400/1 v k.ú. Mezouň.
3) Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti na poz.parc. č. 271/35 a 410 v k.ú.

Mezouň za cenu 250,-- Kč za 1 bm a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy
4) Smlouvu o podmínkách krátkodobého připojení kNN přes pozemky obce parc.č. 271/35 a

410 ke stavbě RD na poz. parc.č. 271/41 za jednorázovou úhradu 250,-- Kč za 1 bm a
pověřuje paní starostku podpisem smlouvy.
5)

Provedení protlaku pod komunikací č. III/10125 v souvislosti s budováním krátkodobého

připojení kNN RD na poz. parc.č. 271/41
6)

Nerealizovat svěřeneckou smlouvu na zhodnocení volných finančních prostředků

7)

Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2014

Toto usnesení č. 05/2014 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 7. 7. 2014.
Zapsáno v Mezouni dne 8. 7. 2014
Hana Braunová
Starostka obce

