
ZÁPIS č. 06/2014 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného 

 dne 26. 8. 2014 v budově OÚ v Mezouni 
 

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

                Hana Kailová 

Omluven: Doc.MUDr. František Chaloupka,CSc. 
 

PROGRAM  JEDNÁNÍ 

         1)  Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ 
2)   Prodej pozemku č.parc.  401/2 v k.ú. Mezouň 
3)   MŠ Mezouň souhlas s použitím finanč. prostředků 
4)   Smlouva o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene  na poz.č. 406 v k.ú. Mezouň 
5)   Smlouva o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene  na poz.č. 271/35, 410  k.ú.  Mezouň 
6)   Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na poz. č.parc. 400/1 
7)   Návrh na odkoupení poz.č.parc. 102 od ČEZu 

        8)  Ostatní   - cenová nabídka řešení horské vpusti na komunikaci č. 405 
             - kontrola rozpočtu obce  rozpočtové opatření 

                     - řešení louže před RD č. 110 (ve Špejchaře)    

             

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

paní Janu Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni  pan  Ivan Ouřadník a  paní Hana Kailová. 

 

1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ 

Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva byly splněny.  

 

2) Prodej pozemku č. parc. 401/2 v k.ú. Mezouň 
Paní starostka seznámila obecní zastupitelstvo s podanou nabídkou na prodej poz.č.parc. 401/2 od 

pana Vojty a s dopisem pana Ing.V. Hrubého. Po diskusi a připomínkách navrhla paní starostka řešit 

sporný problém s vedením elektřiny k areálu bývalého kravína: Obec Mezouň zažádá firmu  ČEZ 

distribuci o zasíťování kNN pozemku obce č.parc. 184/1 určeného k výstavbě RD a umožní uložení 

nového vedení NN   k areálu býv. kravína přes pozemek obce č.parc. 184/2 . 

Bylo hlasováno o prodeji pozemku č.parc. 401/2 za cenu 300 Kč/m
2
 panu Vojtovi. 

Hlasováno  PRO -  4 hlasy:  H.Braunová, H.Kailová, Mgr. J.Škeřík, M.Kokrda  

Hlasováno PROTI – 1 hlas:  I.Ouřadník  

Zdržel se hlasování – 1 hlas: Ing. M. Hrubý 

Obecní zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č.  parc. 401/2 panu Vojtovi   za cenu 300 Kč/m
2 

a pověřuje paní starostku podpisem  kupní smlouvy. 

 

3) MŠ Mezouň – žádost o souhlas s použitím finančních prostředků 

Paní starostka informovala OZ o žádosti ředitelky MŠ, aby finanční prostředky vrácené 

z přeplatku za plyn vy výši 16 000,-- Kč mohly být použity na nákup nového povlečení na 

postýlky, ručníků a hudebního nástroje pro vybavení v MŠ.  

OZ schvaluje všemi hlasy použití přeplatku za plyn ve výši 16 000,-- Kč. 

  

4) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ za účelem  

    vedení kNN a kVN na poz. parc.č. 406  

Pan Mgr. Škeřík informoval OZ, že návrhy ze strany obce byly akceptovány. Cena za 1 bm 

věcného břemene je 250,-- Kč. 

OZ schvaluje všemi hlasy Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou 

ČEZ za účelem  vedení kNN a kVN na poz. parc.č. 406 a pověřuje paní starostku podpisem 

smlouvy. 
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5)  Smlouva o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene  na poz.č. 271/35, 410  k.ú.   

     Mezouň 

Paní starostka seznámila OZ  s návrhem smlouvy. Z předloženého nákresu není patrné  přesné 

uložení sítí kNN pro RD na poz.č.parc. 271/41. Smlouvu je nutno upřesnit a specifikovat 

uložení sítí. Jednáním za obec  je pověřen pan Mgr. Škeřík 

 

6)  Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na poz. č.parc. 400/1 

Paní starostka předložila OZ ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 

s firmou ČEZ Distribuce na poz. č.parc. 400/1 pro vedení kNN pro poz.č.parc. 51/1 za 

jednorázovou úhradu 1 000,-- Kč. Do smlouvy budou dopracovány úpravy z hlediska doby 

splatnosti. 

OZ schvaluje všemi hlasy Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ 

Distribuce na poz. č.parc. 400/1 pro vedení kNN pro poz.č.parc. 51/1 dle geom. plánu.  

 

7) Odkoupení pozemku 102 v k.ú. Mezouň od ČEZu 

Paní starostka informovala OZ o možnosti odkoupení st. pozemku (bývalá stavba zděné 

trafostanice) č.parc. 102 o rozloze 11 m
2 

od firmy ČEZ. Obecní zastupitelstvo navrhuje cenu 

k jednání 200,-- Kč za 1 m
2 

a pověřuje paní starostku dalším jednáním. 

 

8) Ostatní  

a/- Cenová nabídka řešení horské vpusti na komunikaci č. 405 

Byly podány dvě cenové nabídky – firma Šťastný afalt, s.r.o.  –   cena 33 807,-- Kč  vč.  DPH 

a firma RISL, s.r.o.  58 500,-- vč DPH. OZ ukládá paní starostce jednat s firmou Šťastný 

asfalt o upřesnění řešení a bližší specifikaci nabídky.  
 

b/ - Kontrola rozpočtu obce a  rozpočtové opatření č. 3 

Paní Jelínková  navrhla OZ úpravu rozpočtu na rok 2014 formou  rozpočtového  opatření č. 3. 

Úprava rozpočtu zohledňuje reálný stav čerpání finančních prostředků . Úpravou rozpočtu 

nebude zvýšeno čerpání rozpočtu, dojde pouze k přesunu finančních prostředků v rámci 

závazných ukazatelů schváleného rozpočtu. Nedojde k celkové změně  rozpočtu. 

OZ schvaluje všemi hlasy rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce na rok 2014 

 

c/- Řešení louže před č.p. 110 (Ve Špejchaře) 

Paní starostka seznámila OZ s podnětem pana Halíka ohledně  velké kaluže před domem 

čp.110 Ve Špejchaře. OZ navrhuje problém řešit společně se stavbou odvodnění na 

komunikaci č. 405. Pověřuje paní starostku jednat s dodavatelskou firmou o návrhu řešení.  

 

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny  body  programu,  bylo jednání  v  19.30 hod. 

ukončeno. 

 

 

  
Jana Jelínková                                     Hana Braunová         

 zapisovatel                                                                                        starostka 

 

 

 

Ivan Ouřadník                                         Hana Kailová 

  ověřovatel                 ověřovatel 

 

 

 
-2- 



USNESENÍ č. 06/2014 
 

ze  zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 8. 2014 

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

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

                Hana Kailová 

Omluven: Doc.MUDr. František Chaloupka,CSc. 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

1)  Prodej poz.parc.č. 401/2 v k.ú. Mezouň za 300,-- Kč/m
2
 pověřuje paní starostku podpisem smlouvy 

 

2)  Použití přeplatku za plyn  v MŠ  ve výši 16 000,-- Kč na nákup povlečení, ručníků a  

     hudebního nástroje pro potřeby MŠ 
 

3)  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  s firmou ČEZ za účelem  vedení   

     kNN a kVN na poz. parc.č. 406 a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 
 

4)  Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ Distribuce na poz. č.parc.   

     400/1 pro vedení kNN pro poz.č.parc. 51/1 dle geom. plánu a pověřuje paní starostku  

     podpisem smlouvy. 
 

5)  Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce na rok 2014  

 

Obecní zastupitelstvo ukládá: 

paní starostce  -  jednat s firmou Šťastný asfalt,s.r.o. o upřesnění řešení a bližší specifikaci  

                            nabídky ve smyslu bodů  8a/  a  8c/ tohoto zápisu.  

   -  jednat s firmou ČEZ Korporátní služby, s.r.o.  o odkoupení poz.č. 102  za  

                            cenu  200,--  Kč /1m
2
  

 

panu Mgr. J.Škeříkovi  -  projednat  bližší specifikaci  návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě  o zřízení   

                                      věcného břemene na poz. č. parc. 271/35, 410  k.ú. Mezouň z hlediska      

                                      uložení sítí kNN  RD na poz.č. 271/41 
 

 

 

Toto usnesení č. 06/2014  je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze  dne 26. 8. 2014.      

 

 

 

Zapsáno v Mezouni dne 28. 8. 2014 

 

     

         Hana Braunová 

         Starostka obce                                    


