ZÁPIS č. 08/2016
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 24. 10. 2016 v budově OÚ v Mezouni
Přítomni: Hana Braunová, Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, Hana Kailová, Zdeněk Veselý,
Martin Kokrda, Ivan Ouřadník
PROGRAM JEDNÁNÍ
1) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
2) Výběr dodavatele stavby „Mezouň- splašková kanalizace“
3) Výběrové řízení – manažerská činnost řízení projektu na akci „Mezouň splašková kanalizace“
4) Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2016
5) Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o nočním klidu
6) Smlouva o zřízení věcného břemene na pozč. parc. 406 pro vedení kNN k poz.č.parc. 399/270
7) Pracovní úvazek starostky obce
8) Informace - výběrové řízení TDI – splašková kanalizace
9) Ostatní - Informace o půjčce na stavbu Mezouň splašková kanalizace
Informace o odvolání proti stavbě komunikace Na Lvech
P. Štípek – zpevnění vjezdu z poz. č.parc.38/1
Návrh řešení chodníků v obci

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání. Dále navrhla za zapisovatele paní Janu
Jelínkovou. Ověřovateli byli navrženi p. Ivan Ouřadník a pan Mgr. Jan Škeřík
1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého jednání OZ jsou průběžně plněny.
2) Výběr dodavatele stavby „Mezouň splašková kanalizace“
Paní starostka informovala OZ o provedeném výběrovém řízení na zhotovitele díla „Mezouň – splašková
kanalizace“. Jednalo se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Zadávací řízení bylo zajištěno
prostřednictvím administrátora jako otevřené řízení podle § 21 odst.1, písm.a) a § 27 ZVZ v platném znění.
Ekonomicky nejvýhodnější byla hodnotící komisí vyhodnocena nabídka č. 2 firmy „Sdružení Mezouň“,
správce sdružení ZEPRIS, s.r.o. s celkovou cenovou nabídkou bez DPH 41.787.599,49 Kč.
Výběrová komise doporučuje OZ tuto firmu schválit.
OZ schvaluje všemi hlasy zhotovitelem díla „Mezouň – splašková kanalizace“ firmu „Sdružení Mezouň“,
správce sdružení ZEPRIS, s.r.o., IČO 25117947 za cenu 41.787.599,49 Kč bez DPH a pověřuje paní
starostku uzavřením smlouvy o dílo.
3) Výběrové řízení – manažerská činnost řízení projektu na akci „Mezouň splašková kanalizace“
Paní starostka předložila OZ k posouzení cenové nabídky 3 firem na zajištění manažerské činnosti řízení
projektu na dotovanou akci z OPŽP „Mezouň – splašková kanalizace“. Nejnižší nabídku předložila firma
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. IČO 60193689, s nabídkovou cenou 353 000,-- Kč bez DPH.
OZ schvaluje všemi hlasy firmu Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. s nabídkovou cenou 353 000,-- Kč
bez DPH k zajištění manažerské činnosti řízení projektu a závěrečného vyhodnocení akce Mezouň –
splašková kanalizace.
4) Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2016
Paní Jelínková předložila OZ návrh rozpočtového opatření rozpočtu obce na rok 2016. Rozpočtové opatření
mj. zohledňuje navýšení příjmové a výdajové části o částku 30 200,-- Kč spojenou s volbami do KZ a Senátu
PČR. Dále v příjmové části zohledňuje daňové příjmy a ve výdajové části rozpočtu platby za převod dat na
jiný počítač ve výši 5 000,-- Kč
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2016 všemi hlasy.
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5) Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o nočním klidu
Mgr. J. Škeřík předložil OZ návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o nočním klidu, k jejímuž vypracování
byl vyzván paní starostkou. Po diskusi a doplnění byla vyhláška předložena ke schválení.
OZ schvaluje všemi hlasy Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2016 o nočním klidu.
6) Smlouva o zřízení věcného břemene na poz.č. parc. 406 pro vedení kNN k poz.č.parc. 399/270
Mgr. J. Škeřík seznámil OZ s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce, a.s. na
vedení kNN v pozemku obce č.parc. 406 pro poz.č.parc. 399/270 v k.ú. obce Mezouň. Jednorázová úhrada za
1 bm věcného břemene činí 250,--Kč. Vzhledem k nedostatečným podkladům je tento bod programu přeřazen
na příští jednání OZ.
7) Pracovní úvazek paní starostky na další období

Na základě usnesení OZ ze zasedání č. 9/2015 dne 24.11.2015 byla paní starostka uvolněna pro
výkon funkce starostky na dobu jednoho roku, tj. do října 2016.
OZ schvaluje všemi hlasy, aby funkce starostky obce byla i nadále vykonávána jako dlouhodobě uvolněná
ve smyslu § 71 zákona o obcích, a to do konce volebního období.
8) Informace o výběrovém řízení na TDI a BOZP – splašková kanalizace
Paní starostka informovala OZ o probíhajícím výběrovém řízení na TDI a BOZP pro stavbu splaškové
kanalizace.
Vzhledem k tomu, že zadavatel obdržel 5 vzájemně cenově neporovnatelných nabídek, navrhuje paní
starostka výběrové řízení zrušit a po úpravě zadávacích podmínek vyhlásit nové výběrové řízení na TDI a
BOZP pro stavbu splaškové kanalizace.
OZ schvaluje všemi hlasy zrušení stávajícího výběrového řízení na TDI a BOZP z důvodu neporovnatelnosti
cenových nabídek a vyhlášení nového výběrového řízení.
OZ pověřuje paní starostku zajištěním tohoto úkolu prostřednictvím administrátora tj. firmou Schmitz &
Partner, a.k.
9) Ostatní
Informace o půjčce na stavbu „Mezouň – splašková kanalizace“
Paní Jelínková seznámila OZ s nabídkami na půjčku na stavbu splaškové kanalizace od dvou peněžních
ústavů – Komerční banky a České spořitelny. Vzhledem k tomu, že podmínky půjček byly obci zaslány v den
jednání OZ, bude tento bod programu projednáván na příštím zasedání OZ
Informace o odvolání obce proti Stavebnímu povolení na stavbu komunikace „Na Lvech“
Paní starostka informovala OZ o podání odvolání proti vydanému stavebnímu povolení na stavbu komunikace
„Na Lvech“. Navrhované řešení komunikace je nevyhovující pro plynulé zajištění dopravní obslužnosti a
zimní údržby. Neodpovídá parametrům místní obslužné komunikace v území, které je územním plánem
specifikováno jako smíšené obytné území, tzn. obytné objekty a objekty pro podnikatelské aktivity.
P. Štípek – zpevnění vjezdu z poz. č.parc.38/1
Paní starostka seznámila OZ s provizorním zpevněním vjezdu na pozemku pana Štípka a to do doby, než bude
v místě vjezdu zbudován chodník.
Návrh řešení chodníků v obci
Paní starostka předložila OZ návrh řešení chodníků v obci podél komunikace III. třídy zpracované firmou
Ing. Jiří Jodl,ISP - Jinočany. Návrh řešení bude OZ projednávat na příštím zasedání.
Zpracování dokumentace na rekonstrukci rybníka
Paní starostka informovala OZ o nutnosti zahájit přípravu dokumentace pro rekonstrukci rybníka v obci
z důvodu možnosti čerpání dotace na tuto akci.
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Výstavba další části oplocení sportovního hřiště
Pan místostarosta seznámil OZ se žádostí KSK Mezouň, aby byla dokončena další část oplocení sportovního
hřiště s tím, že KSK Mezouň se na výstavbě nového oplocení bude finančně podílet částkou 18 000,-- Kč.
OZ konstatuje, že k financování oplocení by se mělo využít dotace z fondů Středočeského kraje, které
budou vypsány na jaře příštího roku. Do té doby je třeba vytyčit hranice hřiště pro případnou směnu pozemků
s panem Ing. Václavem Hrubým.
Jednáním je pověřen pan místostarosta Bc. Daniel Kokrda.
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání v 20.00 hod. ukončeno.

Jana Jelínková
zapisovatel

Hana Braunová
starostka

Mgr. Jan Škeřík
ověřovatel

Ivan Ouřadník
ověřovatel
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USNESENÍ č. 08/2016
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 24. 10. 2016
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Hana Braunová, Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, Hana Kailová, Zdeněk Veselý
Martin Kokrda, Ivan Ouřadník

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Zhotovitelem díla „Mezouň – splašková kanalizace“ firmu „Sdružení Mezouň“, správce sdružení
ZEPRIS, s.r.o., IČO 25117947 za cenu 41.787.599,49 Kč bez DPH a pověřuje paní starostku uzavřením
smlouvy o dílo.
2) Firmu Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. s nabídkovou cenou 353 000,-- Kč bez DPH k zajištění
manažerské činnosti řízení projektu a závěrečného vyhodnocení akce Mezouň – splašková kanalizace.
3) Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2016
4) Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2016 o nočním klidu.
5) Výkon funkce starostky obce jako dlouhodobě uvolněná ve smyslu § 71 Zákona o obcích a to do konce
volebního období.
6) Zrušení stávajícího výběrového řízení na TDI a BOZP na akci Mezouň – splašková kanalizace“ z důvodu
neporovnatelnosti cenových nabídek a vyhlášení nového výběrového řízení.

Toto usnesení č. 8/2016 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 24. 10. 2016.
Zapsáno v Mezouni dne 25.10. 2016

Hana Braunová
Starostka obce
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