
  ZÁPIS č. 05/2012 

z veřejného   zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne  19.7. 2012 v budově OÚ v Mezouni 
 

Přítomni: Hana Braunová,  Ing. Miroslav Hrubý, Doc.MUDr. František Chaloupka, Ivan Ouřadník,                                              

                 Mgr. Jan Škeřík 

Omluveni : Hana Kailová, Martin Kokrda, 

 
PROGRAM  JEDNÁNÍ 

1)  Výběr dodavatele  herních prvků na dětské hřiště 

2)  Smlouva o dílo na dodání herních prvků 

3)  Výběrové řízení na dodavatele kanalizace a ČOV  - informace 

4)  Informace    VYKO  smlouva o prodeji  plynovodu 

5)  Ostatní 

  

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání.  Dále  navrhla na zapisovatele  

paní Janu Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni  pan Mgr. Jan Škeřík a Ing. Miroslav Hrubý 

 
1)  Výběr dodavatele  herních prvků na dětské hřiště 

Paní starostka informovala  OZ, že v souvislosti s poskytnutím dotace z fondu MMR ČR na 

vybudování dětského hřiště vedle Spolkového domu proběhlo výběrové řízení na dodavatele 

herních prvků. Výběrová komise doporučila OZ dodavatele herních prvků pro dětské hřiště 

firmu LUNA PROGRESS, s.r.o., která ve výběrovém řízení dosáhla nejvyššího počtu bodů 

z hodnotících kritérií. Nabídková cena je 215 628,-- Kč vč. DPH. 

OZ schvaluje všemi hlasy firmu LunaProgress, s.r.o. dodavatelem herních prvků pro dětské 

hřiště. 

 
2)  Smlouva o dílo na dodání herních prvků 

Paní starostka předložila OZ návrh smlouvy o dílo na dodání herních prvků a zbudování 

dětského hřistě vedle Spolkového domu s firmou Luna Progress, s.r.o.. Dle požadavku OZ 

bude dodávka herního prvku kolotoče kód 027 – kolotoč malý  změněna na typ kód 025 

kolotoč sedací větší za cenu 29 000,-- Kč.  Celková cena za zbudování dětského hřiště pak 

bude  224 844,-- Kč.    OZ schvaluje návrh smlouvy o dílo všemi hlasy. 

 
3)  Výběrové řízení na dodavatele kanalizace a ČOV  ve smyslu  zákona čís. 137/2006 Sb. o  

      veřejných zakázkách 

V souvislosti  s probíhajícím výběrovým řízením na dodavatele  výstavby kanalizace a ČOV, kterým 

byla na základě smlouvy z roku 2010 pověřena firma Stavební poradna, s.r.o. bylo OZ předloženo OZ 

Rozhodnutí zadavatele o vyhodnocení kvalifikace zájemců a dále  Protokol o posouzení kvalifikace. 

OZ schvaluje Rozhodnutí i Protokol všemi hlasy. 

Dále vyzvala paní starostka k podání návrhů na složení hodnotící  komise na výběr dodavatele 

výstavby kanalizace a ČOV.  Bylo předloženo  ke schválení následující složení hodnotící komise: 

ČLENOVÉ HODNOTÍCÍ KOMISE:  NÁHRADNÍCI ČLENŮ HODNOTÍCÍ KOMISE: 

1. Hana Braunová – starostka  Ing. Peter Škoda  

2. Ing. Igor Dvořák  Miroslav Polanský 

3. Mgr. Jan Škeřík  Pavel Barnat 

4. Bc. Daniel Kokrda  Karel Jelínek 

5. Ing. Luboš Krnáč  Martin Kokrda 
 

 OZ schvaluje složení hodnotící komise všemi hlasy. 



 
4) Informace z jednání VYKO – smlouva o prodeji plynárenského zařízení 

 

Paní starostka předložila OZ konečné znění smlouvy včetně dodatku  č. 1 mezi  sdružením 

VYKO a RWE GasNet,s.r.o. o prodeji plynárenského zařízení. 

OZ bere znění smlouvy na vědomí. 

 

5) Ostatní 

Letecký snímek obce Mezouň 

Paní starostka předložila OZ nabídku na pořízení leteckého snímku obce v hliníkovém rámu 

od firmy Tomáš Hora  za cenu 8 600,-- Kč bez DPH. 

OZ schvaluje pořízení leteckého snímku obce všemi hlasy. 

 

Místní šetření – kontrolní prohlídka stavby 

Na základě podnětu pana Ing. Miroslava Hrubého na nepovolenou stavbu (dřevěná stěna na 

kovových sloupech) na poz.č.parc. 24 v k.ú. Mezouň vyzval MěÚ Beroun odbor výstavby 

k účasti při kontrolní prohlídce. Za obec Mezouň se jednání zúčastní paní starostka. 

 

Jednání o uznání hranice 

V souvislosti s řešením přístupu k pozemku č. parc.228/11  přes poz. obce č. parc. 232/1 bude 

v terénu vytyčen skutečný průběh hranic mezi poz.č.parc. 232/6 v k.ú. Mezouň a 805/1 v k.ú. 

obce Nučice za účelem souhlasného prohlášení na průběhu hranic. Za obec Mezouň se 

jednání zúčastní pan Ing. Miroslav Hrubý. 

 

Schválení znaku obce Mezouň 

Paní starostka  informovala OZ o stavu schválení  návrhu znaku obce. Návrh znaku byl 

postoupen k  zajištění heraldického posudku posouzení před podáním žádosti o schválení do 

Parlamentu ČR. Dle stanoviska heraldika Ing Arnošta Drozda  návrh neodpovídá heraldickým 

požadavkům. 

Z tohoto důvodu bude zadán   návrh na nový  znak obce, vlajky a pečetě a dalších náležitostí  

za cenu cca 15 000,-- Kč včetně všech autorských práv. 

 

Nákup traktůrku na sekání trávy  

Paní starostka seznámila OZ s nevyhovujícím technickým stavem současné motorové travní 

sekačky, která je  11 let stará a motor již nelze opravit,  

OZ schvaluje pořízení traktůrku na sekání trávy. V rozpočtu bude vyčleněna částka na 

pořízení stroje do 50 000,-- Kč. Zhodnocením cenových nabídek pověřuje OZ pana Ivana 

Ouřadníka.   

 

 

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

ukončeno. 

 

 

 
Jana Jelínková                                    Hana Braunová         

 zapisovatel                                                                               starostka 

 

 

 

Mgr. Jan Škeřík               Ing. Miroslav Hrubý  

ověřovatel                                                                                                   ověřovatel 



 

 

USNESENÍ č. 05/2012 

 

ze  zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 19.7. 2012   

v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb. 

 
Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Doc.MUDr. František Chaloupka,CSc. 

 Ivan Ouřadník,  Mgr. Jan Škeřík, 

Omluveni:  Hana Kailová,   Martin Kokrda 

 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1) firmu LunaProgress, s.r.o., dodavatelem herních prvků pro dětské hřiště. 
 

2) smlouvu o dílo na dodání herních prvků a zbudování dětského hřistě vedle Spolkového    

    domu s firmou Luna Progress, s.r.o. dle bodu 2/ tohoto zápisu 
 

3) složení hodnotící  komise na výběr dodavatele výstavby kanalizace a ČOV dle bodu č.3  

    zápisu z jednání OZ 19.7. 2012. 

 

4) pořízení leteckého snímku obce za cenu 8 600,-- Kč bez DPH 

 

5) zadání nového návrhu znaku obce za cenu 15 000,-- Kč 

 

 

 

Toto usnesení č. 05/2012 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze  dne  19. července 2012.                                        

        

 

 

                                                                                                  Hana Braunová 

                                                                                                                    Starostka obce  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 




