ZÁPIS č. 01/2011
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného
dne 21.2.2011 v budově OÚ v Mezouni
Přítomni: Hana Braunová, Martin Kokrda Ing. Miroslav Hrubý, Hana Kailová,
Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Doc. MUDr. František Chaloupka
PROGRAM JEDNÁNÍ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Spolkový dům – informace o výstavbě
Dotace z ministerstva pro místní rozvoj – MŠ
Schválení faktur dle rozpočtového provizoria
Informace o podaných ţádostech o dotace
Ţádost o koupi pozemku č. 401/2
Rada dětí
Informace o provedené inventarizaci za rok 2010
Informace o provedené kontrole MŠ
Řešení komunikace na Loděnice
Ostatní

Paní starostka seznámila OZ s navrţeným programem jednání, který byl přijat bez
připomínek.
Dále navrhla na zapisovatele paní Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni Ivan Ouřadník a
Martin Kokrda.
1) Spolkový dům – informace o výstavbě
Pan Mgr. Škeřík informoval OZ o průběhu rekonstrukce hasičské zbrojnice na Spolkový dům.
Konstatoval, ţe realizace rekonstrukce je ve skluzu, je nutno kontrolovat proplácení faktur
z důvodu moţnosti uplatnění zádrţného. Připomněl přípravu změnové ţádosti na SZIF.
Je třeba započít s kompletací podkladů ke kolaudaci stavby.
Dále byl řešen problém odvodnění jímky u objektu. Ing. Krnáč připraví technické řešení,
po té bude oslovena firma JSH o nacenění prací.
2) Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
Vzhledem k tomu, ţe omezené finanční prostředky obce neumoţňují realizovat plánovanou
výstavbu nové mateřské školy, informovala paní starostka OZ o podané ţádosti na
Ministerstvo pro místní rozvoj na opravu Mateřské školy v Mezouni. Bude se jednat
o výměnu střešní krytiny, oken a zateplení budovy.
OZ schvaluje podání ţádosti o dotaci na opravu mateřské školy všemi hlasy.
3) Schválení faktur k proplacení
Vzhledem k tomu, ţe dosud není schválen rozpočet obce na rok 2011, předloţila paní
Jelínková ţádost o schválení proplacení faktur ve smyslu zásad schváleného rozpočtového
provizoria.
Fa č. 110001 firmy JSH stavby, s.r.o. rekonstrukce Spolkový dům částka
550 878,-- Kč
Fa č. 1012036 firmy JSH stavby, s.r.o. rekonstrukce Spolkový dům částka
215 736,-- Kč
Fa č. 1012033 firmy JSH stavby, s.r.o. rekonstrukce Spolkový dům částka
337 160,-- Kč
fa z roku 2010
Fa č. 1012037 firmy JSH stavby, s.r.o. rekonstrukce Spolkový dům vícepráce
2 910,-- Kč
Fa č. 1012034 firmy JSH, stavby, s.r.o. rekonstrukce Spolkový dům vícepráce 9 021,-- Kč
fa z roku 2010
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Fa č. 4017 Obec Tachlovice – správa hřbitova
OZ schvaluje proplacení faktur všemi hlasy.

7 888,-- Kč

4) Informace o podaných žádostech o dotace
Paní starostka podala OZ informaci o podaných ţádostech na dotace z fondů StČ kraje.
K 15.1.2011 byly podány následující ţádosti o dotace:
- instalace měřičů rychlosti v obci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst;
- obnova oplocení na hřišti a oprava hřiště ze Středočeského fondu sportu a volného času;
- uspořádání 4. ročníku kulturně společenské akce „Mezouňský zavírák“ ze
Středočeského fondu kultury;
- výstavba Čistírny odpadních vod v obci Mezouň ze Středočeského fondu ţivotního
prostředí a zemědělství.
Na Mze ČR byla podána ţádost o dotaci na výstavbu kanalizace v obci.
OZ bere informaci na vědomí.
5) Žádost o koupi pozemku č. 401/2
Paní starostka předloţila OZ ţádost pana Vojty o koupi poz. č. parc. 401/2, který prochází
přes jeho dvůr a je ve vlastnictví obce. O podmínkách prodeje se bude dále jednat. Je nutno
zpracovat posudek ceny na náklady pana Vojty.
6) Zřízení Rady dětí
Pan D. Kokrda informoval OZ o připravované aktivitě místních dětí a junáků na zřízení Rady
dětí. Tato rada by se svými náměty a iniciativou podílela na realizaci akcí obce zaměřených
na práci s dětmi a pro děti.
Obecní zastupitelstvo podporuje vznik Rady dětí.
7) Inventarizace obce za rok 2010
Paní starostka seznámila OZ se zprávou z inventarizace obce provedenou k 31.12.2010
Inventarizační komisí nebyla zjištěna manka ani přebytky.
OZ schvaluje výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2010 všemi hlasy.
8) Informace o provedené kontrole Mateřské školy Mezouň
Předseda finančního výboru pan Ivan Ořadník seznámil OZ s výsledkem provedené kontroly
příspěvkové organizace Mateřská škola v Mezouni, provedené dne 20.12.2010. Provedenou
kontrolou nebyly shledány závaţné nedostatky ani chyby ve vedení účetnictví, provozní
prostředky vynaloţené z rozpočtu obce byly čerpány řádně a v souladu s obsahem činností
daných zřizovací listinou, nebyla porušena pravidla hospodaření, nebyly zjištěny přebytky ani
manka.
OZ schvaluje závěry provedené kontroly příspěvkové organizace MŠ Mezouň všemi hlasy.
9) Řešení komunikace č. parc. 406 na Loděnice
OZ byl projednáván problém špatné sjízdnosti komunikace č.p arc. 406 na Loděnice.
Na místní komunikaci vzniká velké podmáčení, zejména v oblasti u výjezdu k chatám pod
lesem. V této části je nutno komunikaci odvodnit. Situaci řešit překopem a odvedením vody
do strouhy na protější straně výjezdu. Pan Martin Kokrda a Ing. Pavel Barnat připraví
orientační rozpočet na odvodnění cesty v tomto místě.
Dále byl řešen problém vzniklé skládky u pozemku č. 399/90 (bývalý objekt paní
Kasparidesové). Skládku bude nutno odstranit na náklady obce.
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10) Ostatní
- Paní Hana Kailová podala informaci o připravovaném vítání občánků.
- Paní starostka předloţila OZ zprávu o plánované činnosti Kulturně sportovního klubu
(KSK) Mezouň a ţádost o finanční podporu. Ţádost bude předána finančnímu výboru, aby
mohl poţadavek zapracovat do připravovaného rozpočtu.
- Paní starostka předloţila OZ ţádost obce Vysoký Újezd o konečné stanovisko k řešení
připojení poz. č. parc. 312/60 na vodovod dle projektové dokumentace zpracované Ing.
Butorem.
OZ schvaluje vybudování kanalizace a přečerpávací stanice na pozemcích č. 312/66, 312/60
v k.ú. Mezouň na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. A dále
se připojí při budování kanalizace obce Vysoký Újezd svou částí budovaného vodovodu.
Schváleno všemi hlasy.

Vzhledem k tomu, ţe byly vyčerpány všechny body programu,
bylo jednání ukončeno ve 20.30 hod.

Jana Jelínková
zapisovatel

Hana Braunová
starostka

Ivan Ouřadník
ověřovatel

Martin Kokrda
ověřovatel
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USNESENÍ č. 01/2011
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 21.2.2011
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Hana Braunová, Martin Kokrda Ing. Miroslav Hrubý, Hana Kailová,
Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Doc. MUDr. František Chaloupka

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) podání ţádosti o dotaci na opravu mateřské školy všemi hlasy.
2) proplacení faktur dle bodu 3/ zápisu
3) výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2010
4) závěry provedené kontroly příspěvkové organizace MŠ Mezouň
5) vybudování kanalizace a přečerpávací stanice na pozemcích č. 312/66, 312/60
v k.ú. Mezouň na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,
připojení při budování kanalizace obce Vysoký Újezd svou částí budovaného vodovodu.

Toto usnesení č. 01/2011 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 21.2.2011.
Hana Braunová
Starostka obce
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