ZÁPIS č. 07/2015
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného
dne 24.8. 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) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
2) Výběr dodavatele pro zpracování dokumentace pro provedení stavby a AD na akci „Mezouň – splašková
kanalizace“
3) Rozpočtové opatření č. 5
4) Ostatní - kanalizace Vysoký Újezd
- vodovod k poz.č. 67/62
- cesta na Loděnice, odvodnění, - informace
- parkování autobusu Arriva
- DPH přihlášení
- Info o podaných žádostech na dotace ze Středočeského kraje
- Mezouňský zavírák – úhrada pronájmu mobilních WC

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání. Dále navrhla za zapisovatele
Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni pan Ivan Ouřadník a Bc. Daniel Kokrda

paní Janu

1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou plněny.
2) Výběr dodavatele pro zpracování dokumentace pro provedení stavby a AD na akci „Mezouň –
splašková kanalizace“
Na základě vyhlášené výzvy k podání nabídek na zpracování dokumentace pro provedení stavby a autorského
dozoru na akci „Mezouň – splašková kanalizace“ vybrala hodnotící komise ze třech uchazečů nabídku
s nejnižší cenou a to firmu Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., Praha 5, Křížová 472 za cenu celkem
569 000,-- Kč bez DPH.
OZ schvaluje všemi hlasy dodavatele zpracování dokumentace pro provedení stavby a autorského dozoru na
akci „Mezouň – splašková kanalizace“ firmu Vodohospodářské a inženýrské služby, a.s., Praha 5, Křížová 472.
a pověřuje paní starostku uzavřením smlouvy o dílo.
3) Rozpočtové opatření č. 5
Schvalování rozpočtového opatření č.5 se přesouvá na příští jednání OZ z důvodu, že dosud nejsou známy
konkrétní finanční položky, které měly být předmětem opatření.
4) Ostatní
- Splašková kanalizace – výtlaky Vysoký Újezd
Paní starostka informovala OZ o možnosti budovat výtlakovou kanalizaci společně s obcí Vysoký Újezd
z důvodu započetí stavby gravitační splaškové kanalizace na Vysokém Újezdě. Společná stavba se finančně
zlevní pro obě obce. Výstavbu bude zajišťovat firma Alstap, s.r.o. stejně jako pro obec Vysoký Újezd.
OZ schvaluje všemi hlasy budovat část výtlakové kanalizace dle projektové dokumentace zpracované firmou
VIS Praha společně s obcí Vysoký Újezd.
- Vodovod k poz.č.parc. 67/62
Ve smyslu uzavřené plánovací smlouvy s prof. Pokorným OZ schvaluje všemi hlasy vedení hlavního
vodovodního řadu dle schválené projektové dokumentace v pozemku obce č. parc. 405 k rodinnému domu č.p.
193.
- Cesta na Loděnice – odvodnění
Pan Martin Kokrda informoval OZ o průběhu prací na odvodnění a opravě komunikace na Loděnice.
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- Parkování autobusu spol. Arriva
Paní starostka informovala OZ o podané žádosti pana Čuby o vymezení parkovacího stání pro autobus
společnosti Arriva, s.r.o. OZ navrhuje parkování autobusu na poz.č. parc. 105/10. Pozemek je v soukromém
vlastnictví. OZ doporučuje p. J.Čubovi jednat s majitelem pozemku.
- Daň z přidané hodnoty – dobrovolná registrace
Vzhledem k plánované investiční akci stavby splaškové kanalizace navrhuje paní starostka, aby se obec stala
plátcem DPH.
OZ schvaluje všemi hlasy přihlášení obce k dobrovolné registraci k dani z přidané hodnoty..
- Informace o podaných žádostech na dotace z fondů StČ kraje
Paní starostka informovala OZ o stavu podaných žádostí na dotace z fondů StČ kraje. Žádosti dosud nebyly
vyřízeny a bude o nich rozhodováno na dalším jednání krajského zastupitelstva tj. na podzim tohoto roku.
- Mezouňský zavírák
KSK Mezouň, o.s. podalo žádost obci o úhradu pronájmu mobilních WC na akci Mezouňský zavírák, která se
koná dne 5.9. 2015.
OZ schvaluje žádost všemi hlasy.

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

Jana Jelínková
zapisovatel

Hana Braunová
starostka

Ivan Ouřadník
ověřovatel

Bc. Daniel Kokrda
ověřovatel
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USNESENÍ č. 07/2015
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 24.8. 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) firmu Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., Praha 5, Křížová 472 dodavatelem zpracování
dokumentace pro provedení stavby a autorského dozoru na akci „Mezouň – splašková kanalizace“ za cenu
celkem 569 000,-- Kč bez DPH a pověřuje paní starostku uzavřením smlouvy o dílo.
2) budování části výtlakové kanalizace dle projektové dokumentace zpracované firmou VIS Praha společně
s obcí Vysoký Újezd.
3) vedení hlavního vodovodního řadu dle schválené projektové dokumentace v pozemku obce č. parc. 405
k rodinnému domu č.p. 193.
4) přihlášení obce k dobrovolné registraci k dani z přidané hodnoty.
5) úhradu pronájmu mobilních WC na akci Mezouňský zavírák, která se koná dne 5.9. 2015.

Toto usnesení č. 07/2015 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 24.8. 2015.

Zapsáno v Mezouni dne 25.8. 2015
Hana Braunová
Starostka obce
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