ZÁPIS č. 03/2015
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 23.3. 2015 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
Rozpočet Pláně, VYKO
Rozpočtový výhled obce na r. 2016-2018
Rozpočtové opatření obce č. 1
Výběr dodavatele symbolů znaku obce
Schválení podání žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje
Strategický rozvojový plán 2015-2020
EKO – KOM info
Pokácení vrb u pomníku padlých
Ostatní

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání. Dále navrhla za zapisovatele paní Janu
Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni pan Martin Kokrda a pan Zdeněk Veselý
1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou splněny. Vyhlášku o odpadech připravuje Mgr.
Škeřík. Bude zaslána zastupitelům k seznámení.
2) Rozpočet regionu Český kras – Pláně a DSO VYKO na rok 2015
Paní Jelínková seznámila OZ s rozpočtem regionu Český kras – Pláně na rok 2015. Rozpočet je koncipován
jako vyrovnaný. Příjmy a výdaje na rok 2015 budou činit 78 700,-- Kč.
OZ schvaluje rozpočet regionu Český kras – Pláně na rok 2015 jako vyrovnaný všemi hlasy.
Dále byl OZ předložen rozpočet DSO VYKO na rok 2015, kdy příjmy jsou plánovány 1 000,-- Kč a
výdaje 1 513 000,-- Kč, použití příjmů minulých období 1513 000,-- (příjmy z prodeje plynovodu a jejich
přerozdělení obcím).
OZ schvaluje rozpočet DSO VYKO na rok 2015 všemi hlasy.
3) Rozpočtový výhled obce Mezouň na roky 2016-2018
Paní Jelínková informovala OZ o návrhu rozpočtového výhledu obce na roky 2016-2018, který vychází ze

strategie rozvoje obce a rozpracovává hlavní činnosti z hlediska předpokládaných příjmů a
výdajů.
OZ schvaluje rozpočtový výhled dle paragrafů na roky 2016-2018 všemi hlasy.
4) Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2015
V souvislosti s převodem finančních prostředků z VYKA za prodej II. etapy plynovodu na účet obce ve výši
609 000,-- Kč je zpracováno rozpočtové opatření č. 1. Toto opatření bylo zpracováno a schváleno starostkou
dne 26.2. 2015 ve smyslu usnesení OZ č. 10/2014 ze dne 22.12. 2014.
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2015 všemi hlasy.

5) Výběr dodavatele symbolů znaku obce
Paní starostka seznámila OZ s cenovými nabídkami na zhotovení praporu a znaku obce.
Zastupitelé rozhodnou o výběru zakázky a po té bude vybraná firma oslovena ke zhotovení obecních
symbolů.
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6) Schválení podání žádosti o dotaci z fondu KÚ Středočeského kraje
V souvislosti s vypsáním tematického zadání pro čerpání finančních prostředků z fondů KÚ
Středočeského kraje pro rok 2015 navrhla paní starostka podat další žádost o dotaci ze
Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání „Zkvalitnění
životního prostředí“ na akci Výsadba stromů a keřů – ochranné izolační zeleně, alej mezi
obcemi, II. etapa.“.
OZ schvaluje podání žádosti o dotaci všemi hlasy.
Obec se zavazuje spolufinancovat projekt ve výši minimálně 5 % z celkových uznatelných nákladů
projektu.
7) Strategický rozvojový plán obce
Paní starostka seznámila OZ s nabídkou firmy Petr Šika na zpracování strategického rozvojového plánu
obce. Obec má již svůj rámcový strategický plán na roky 2015-2020 zpracován v rámci zapojení území obce
Mezouň do MAS Jihozápad. Se zpracováním dalšího dokumentu se v současné době nepočítá.
8) EKO-KOM – nádoby na tříděný odpad
Pan D.Kokrda informoval OZ o žádosti obce na bezplatný pronájem kontejnerů na tříděný odpad.
V současné době je již ze strany firmy Eko-Kom potvrzeno přidělení 4 ks nádob na tříděný odpad. Tři kusy
budou umístěny v prostranství pod domem č.p. 106.
V souvislosti s tím je nutno urychlit přípravu zpevněné plochy pro kontejnery. Akci zajistí pan M.Kokrda.
Kontejnery na tříděný odpad umístěné na komunikaci k bývalému kravínu navrhl pan Ouřadník přesunout
k plotu u pana Vojty. Pozemek je nutno zpevnit a zajistit odvodnění. Záležitost s p. Vojtou projedná
p. Ouřadník a zajistí zpevnění plochy tak, aby bylo možno okolí řádně uklízet.

9) Pokácení vrb u pomníku padlých
Pro zajištění pokácení vrb u pomníku padlých byli osloveni tři dodavatelé k podání cenové nabídky.
Z oslovených dodavatelů podala nabídku pouze firma MK Zeleň,s.r.o. za cenu 35 000,--Kč bez
DPH. Vzhledem k dendrologickému posudku a nutnosti provést pokácení vrb ještě v měsíci březnu,
nebudou oslovovány další firmy.
OZ schvaluje dodavatelem pokácení vrb u pomníku padlých firmu MK Zeleň.
10) Ostatní
- Oprava cesty na Loděnice
V souvislosti s velkým podmáčením cesty na Loděnice a vznikem výtluků, je nutno zajistit odvodnění
komunikace formou obnovení strouhy v kritických místech. Po té se bude řešit oprava komunikace.
OZ pověřuje pana M. Kokrdu a p. Mgr. Škeříka organizací výkopových prací na zhotovení strouhy.
- Zhodnocení finančních prostředků
V rámci zhodnocení volných finančních prostředků obce navrhl p. D. Kokrda, aby byly uloženy do banky
Sberbank na spořící účet ve výši 2 700 000,-- Kč a dále 2 700 000,-- do banky Equa bank.
OZ schvaluje všemi hlasy uložení 2 700 000,-- Kč do banky Sberbank a 2 700 000,-- Kč do banky Equa bank.
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání v 19.30 hod. ukončeno.
Jana Jelínková
zapisovatel

Hana Braunová
starostka

Martin Kokrda
ověřovatel

Zdeněk Veselý
ověřovatel
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USNESENÍ č. 03/2015
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 23.3. 2015
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) Rozpočet regionu Český kras – Pláně na rok 2015 jako vyrovnaný
2) Rozpočet DSO VYKO na rok 2015
3) Rozpočtový výhled obce dle paragrafů na roky 2016-2018
4) Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2015

5) Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci
tematického zadání „Zkvalitnění životního prostředí“ pro rok 2015 na akci Výsadba stromů a
keřů – ochranné izolační zeleně, alej mezi obcemi, II. etapa“.
Obec se zavazuje spolufinancovat projekt ve výši minimálně 5 % z celkových uznatelných
nákladů projektu.
6) Dodavatele pokácení vrb u pomníku padlých firmu MK Zeleň.
7) Zhodnocení volných finančních prostředků uložením 2 700 000,-- Kč do Sberbank a
2 700 000,-- Kč do Equa bank. Pověřuje paní starostku realizací finančních operací.

Toto usnesení č. 03/2015 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 23.3. 2015.
Zapsáno v Mezouni dne 24.3. 2015

Hana Braunová
Starostka obce

