
ZÁPIS č. 07/2013 

z veřejného  zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného 

 dne  7. 11. 2013 v budově OÚ v Mezouni 
 

Přítomni: Hana Braunová,  Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana Kailová,  

Doc.MUDr. František Chaloupka,CsC., Martin Kokrda 

Omluven: Mgr. Jan Šleřík 
 

PROGRAM  JEDNÁNÍ 

1) Státní dluhopisy,  podílové listy Sporoinvestu 

2) Dokumentace pro provedení stavby  kanalizace Mezouň , kanalizační přípojky     

3) Oprava komunikací – 2. etapa oprav 

3) Dotace StČ kraje na rok 2014  

4) Ostatní   

 

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

paní Janu Jelínkovou.  

Ověřovateli byli určeni  pan Martin Kokrda a pan Ing. Miroslav Hrubý 

 

1) Nákup státních dluhopisů 
 Paní starostka informovala OZ o možnosti nákupu Státních spořících dluhopisů. 

Po zhodnocení finanční situace obce projednalo obecní zastupitelstvo uvolnění finančních 

prostředků  na nákup státních spořících dluhopisů ve výši 1 milión korun.  

OZ schvaluje všemi hlasy nákup  Prémiových spořících  státních  dluhopisů ČR 2013-2016,  

za částku 1 milión Kč se splatností 12. 12. 2016. 

 

Paní starostka seznámila OZ se stavem podílových listů Sporoinvestu vedených u České 

spořitelny. Hodnota podílových listů má klesající tendenci. Bylo doporučeno finančním 

makléřem tyto podílové listy prodat. 

OZ schvaluje prodej podílových listů Sporoinvestu 

 

2)  ) Dokumentace pro provedení stavby  kanalizace Mezouň, kanalizační přípojky    

Paní starostka opětovně žádala  obecní zastupitelstvo, aby v souvislosti s co největší 

připravenosti veřejné  zakázky výstavby kanalizace a ČOV v obci rozhodlo  o návrzích  řešení  

ČOV. Předložila 2 varianty -  čistírna odpadních vod budovaná v obci nebo využití čistírny 

provozované  v Lužcích a zbudování pouze propojení mezi obcemi Mezouň a Vysoký Újezd. 

Při ekonomickém rozboru vyšla tato varianta výrazně levněji. Obecní zastupitelstvo požaduje 

další podklady a přesouvá tento bod na příští jednání. 

Pro zadání výběrového řízení na dodavatele  stavby kanalizace a ČOV je nutno zpracovat 

projektovou dokumentaci pro  provedení stavby a případně upřesnit řešení vedení kanalizace 

a ČOV. Za tímto účelem byla v červenci 2013 vypsána výzva k podání nabídky. Cenové 

nabídky předložily 3 firmy Vodohospodářské a inženýrské služby,as., Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba, a.s. a  Ing. Ivan Fiala – Projekty. 

Obecním zastupitelstvem byla vybrána firma Vodohospodářské a inženýrské služby, as., která 

předložila nejnižší cenovou nabídku. 

Vzhledem k tomu, že dosud není rozhodnuto o variantě ČOV,  bude firmě zatím zadáno 

zpracování PD na kanalizační přípojky vč. inženýrinku a uzavření smluv na věcná břemena.  

OZ schvaluje firmu Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. dodavatelem PD pro zhotovení 

kanalizačních přípojek všemi hlasy.      

OZ schvaluje SoD na dodávku PD pro zhotovení kanalizačních přípojek pro jednotlivé RD 

všemi hlasy a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 
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3)  Oprava místních komunikací II. etapa 

Firma Šťastný asfalt, s.r.o. dokončila  I. etapu prací na opravě místních komunikací od 

autobusové zastávky  komunikace  „v Uličce“. Po dnešní kontrole a převzetí díla bude této 

firmě zadána II. etapa oprav místních komunikací  a to v „Zadních domkách“ a u Bytovky 

ZD. Dle povětrnostních podmínek se tyto práce budou pravděpodobně realizovat až v roce 

2014. 

OZ schvaluje zadat II. etapu oprav  místních komunikací firmě Šťastný asfalt, s.r.o., všemi 

hlasy. 

 

 4)  Žádosti o dotace z fondů KÚ Středočeského kraje na rok 2014 

V souvislosti s vyhlášením dotačních titulů z fondů KÚ Středočeského kraje seznámila paní 

Jana Jelínková OZ s návrhem podat žádosti o dotace na tyto akce  

-  uspořádání 7. ročníku kulturně společenské  akce „Mezouňský zavírák“  ze   

   Středočeského fondu kultury 

-  opravy místních komunikací v obci ze Středočeského Fondu obnovy venkova  

-  výsadba zeleně v aleji od poldru k obci Vysoký Újezd ze  Středočeského fondu životního    

    prostředí a  zemědělství 

OZ  schvaluje podání žádostí všemi hlasy. 

Obec garantuje financování vlastního podílu v minimální  výši  5%  tak, aby splnila   

podmínku spolufinancování dotaci z dotačních titulů fondů  StČ kraje do 100 %  nákladů 

v termínu plnění. 

 

5)  Ostatní 

  

-  Znak obce 

    Paní starostka informovala OZ  výběru znaku obce. Znak byl OZ již vybrán. Žádost o  

    schválení je připravena k podání do podvýboru Poslanecké sněmovny. 

      

-  Odstranění topolů na hřišti 

    Pokácení topolů na hřišti je nezbytné z důvodu bezpečnosti. Stromy jsou staré, vysoké a    

    padající ulámané větve ohrožují děti a sportovce. 

    Bude vypsáno výběrové řízení na odstranění těchto stromů v roce 2014. Jako náhradu za  

    odstraněnou  zeleň v obci bude vysázena další část aleje u poldru směrem ke golfu. 

    OZ schvaluje všemi hlasy pokácení topolů z bezpečnostních důvodů. 

 

-  Darovací smlouva  -  paní  Nikola Švárová  

   Obecní zastupitelstvo schvaluje dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na infrastrukturu    

   obce od paní Nikoly Švárové ve  výši 15 000,-- Kč všemi hlasy. 

 

-  Dodatek k plánovací smlouvě dle bodu  č. 6 zapisu č. 6/2013 ze dne 7.10. 2013  

   Dodatek řeší odvodnění komunikace v lokalitě 11 kanalizací přes pozemek č.parc. 135/113 

   OZ schvaluje uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě ze dne 19.6. 2012 všemi hlasy 

 

- Osvětlení rybníka a pěšinky na Letník 

   Na tuto akci je nutno zpracovat projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a  

   zajistit smlouvy pro věcná břemena na vedení NN k těmto světlům. 

   Bude realizovat firma Dvořáček za cenu do 10 000,-- Kč. 

   OZ schvaluje  všemi hlasy. 
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- Veřejné osvětlení a rozhlas 

  V souvislosti s  rekonstrukcí veřejného osvětlení v trase vedení kNN, kterou realizuje firma   

  EnergoFinal  bude tato rekonstrukce  rozšířena o vedení rozhlasu za cenu 25 837 Kč bez   

  DPH. Ve stejném smyslu bude navýšena i cenová nabídky firmy Petr Rada – elektro, která  

  realizuje nadzemní část veřejného osvětlení a rozhlasu.  

  OZ schvaluje všemi hlasy rozšíření zakázky rekonstrukce veřejného osvětlení o vedení  

  veřejného rozhlasu. 

 

- Složení inventarizační komise 

  Paní starostka  navrhla členy inventarizační komise pro provedení inventarizace za rok  

  2013 k 31.12. 2013 ve složení : Hana Braunová, Hana Kailová, Daniel Kokrda, Ivan  

  Ouřadník, Jitka Holovská. 

  OZ schvaluje složení inventarizační komise všemi hlasy. 

 

- Plán inventarizace  za rok 2013 

  Paní Jelínková předložila OZ návrh časového plánu provedení inventarizace obce za rok 2013  

  k 31. 12. 2012. 

 OZ schvaluje plán inventarizace obce na rok 2013 všemi hlasy. 

 

- Černá skládka u Březné 

  Byl projednáván opakující se problém černé skládky na pozemku ZD Mořina na platě u    

  Březné. Zemědělské družstvo skládku vyhrnulo na cestu. Je nutno vyzvat zástupce   

  zemědělského družstva  k řešení vzniklé situace.  

 

 

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

ukončeno. 

 

 

 

 

  
Jana Jelínková                                     Hana Braunová         

 zapisovatel                                                                                        starostka 

 

 

 

Ing. Miroslav Hrubý                     Martin Kokrda 

  ověřovatel         ověřovatel 
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USNESENÍ č. 07/2013 
 

ze  zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 7.11. 2013 

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

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

František Chaloupka,CSc.,  Martin Kokrda      Omluven: Mgr. Jan Škeřík,  

 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

1) Nákup  Prémiových spořících  státních  dluhopisů ČR 2013-2016, za částku 1 milión Kč se  

    splatností 12.12. 2016. 

2) Firmu Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. dodavatelem projektové dokumentace pro      

    zhotovení kanalizačních přípojek všemi hlasy.      

3) Uzavření smlouvy o dílo na dodávku PD pro zhotovení kanalizačních přípojek pro  

    jednotlivé rodinné domy a objekty    

    -  pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 

 

4) Zadání  II. etapy oprav  místních komunikací firmě Šťastný asfalt, s.r.o. 

5) Podání žádostí o dotace  na tyto akce  

-  uspořádání 7. ročníku kulturně společenské  akce „Mezouňský zavírák“  ze   

   Středočeského fondu kultury a obnovy památek 

-  opravy místních komunikací  a veřejného osvětlení a rozhlasu v obci ze Středočeského  

   Fondu rozvoje obcí a měst 

-  výsadba zeleně v aleji od poldru k obci Vysoký Újezd ze  Středočeského fondu životního    

    prostředí a  zemědělství 

6) Financování vlastního podílu na akce  ( dle bodu 5/ usnesení) v minimální  výši  5%  tak,  

   aby splnila podmínku spolufinancování dotaci z dotačních titulů fondů  StČ kraje do 100 %  

    nákladů v termínu   plnění. 

 
7) Odstranění vzrostlých topolů na hřišti z důvodů bezpečnosti 

    Vypsáni výběrového řízení na odstranění topolů na hřišti v roce 2014. 
 

8) Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na infrastrukturu  obce od paní Nikoly Švárové  

    ve  výši 15 000,-- Kč 

 

9) Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě ze dne 19. 6. 2012 

10) Rozšíření zakázky rekonstrukce veřejného osvětlení o vedení   veřejného rozhlasu. 

11) Inventarizační komisi pro provedení inventarizace za rok  2013 k 31. 12. 2013 

      ve složení Hana Braunová, Hana Kailová, Daniel Kokrda, Ivan Ouřadník, Jitka Holovská. 

12) Plán inventarizace obce na rok 2013 

 

Toto usnesení č. 07/2013 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze  dne  7. 11.  2013.      

 

     

         Hana Braunová 

         Starostka obce                                    


