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ZÁPIS č. 5/2016 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne 30. 5. 2016 v budově OÚ v Mezouni 
 

Přítomni: Hana Braunová,  Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, Zdeněk Veselý, Martin Kokrda, Ivan Ouřadník, 

Hana Kailová 
 

Program jednání 

       1)   Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ 

       2)   Dopravní řešení přístupu do lokality 4d)    

       3)   Žádosti o dotace na činnost  

       4)   Rozpočtové opatření rozpočtu obce na r. 2016  

       5)   Žádost o odprodej části poz. č. parc. 400/1 

       6)   Smlouva o smlouvě budoucí na vedení plynovodní přípojky k poz.č. 51/1 

       7)   Ostatní 

       -  P. Shmadiuk – stavba na poz.č.parc. 99/5  

       -  Zásobníky na sáčky  na psí exkrementy   

       - úprava plochy před OÚ – parkování 

       -  Závěrečný účet DSO VYKO za rok 2015 

       -  Závěrečný účet DSO Český kras – Pláně za rok 2015 
       -  Žádost o vyjádření ke stavbě RD  na poz.č.parc. 388/10 

                    

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání. Bod „Dopravní řešení přístupu do lokality 4)“ byl 

navržen k projednání jako první. Dále paní starostka  navrhla za zapisovatele paní Janu Jelínkovou. Ověřovateli 

byli určeni paní Hana Kailová a pan Martin Kokrda 

 

1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ 

Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny.  

 

2) Dopravní řešení přístupu do lokality 4d) p. JUDr. Stehlík zástupce firmy OXES, s.r.o. 

Jednání uvedl pan JUDr. Stehlík. Předložil OZ návrh dopravního řešení umístění stavebních pozemků. Návrh 

vychází z územního plánu a hlavní přístup do lokality je přes plánovaný kruhový objezd na komunikaci č. 

III/10126 poz.č.parc. 420/11. Paní starostka upozornila na potřebu rozšíření páteřní komunikace a dále na 

nutnost zvýšení kapacity čistírny odpadních vod a vodojemu. Firma Oxes požaduje od obce souhlas s navrženým 

řešením zpracovaným projektantem Ing. Karlem Frankem ze dne 2/2016 pro účely územního řízení. 

Obecní zastupitelstvo trvá na vyřešení  vlastnictví přístupu do lokality přes pozemek č.parc. 330/103 v držení 

soukromé osoby. 

 

3) Žádosti o dotace na činnost pro rok 2016  

Paní starostka seznámila OZ se žádostmi o dotace na letní tábor pro T.O. Samota, pro  JUNÁKA, středisko 

Mořina –Plantážníci na letní tábor a dále se žádostí  KSK Mezouň na celoroční činnost pro rok 2016. 

OZ schvaluje všemi hlasy žádost o poskytnutí nenávratné finanční  dotace na letní tábor  pro Českou tábornickou 

unii - T.O. Samota ve výši 5 000,-- Kč  

OZ schvaluje všemi hlasy žádost o poskytnutí nenávratné finanční dotace na letní tábor a  celoroční činnost  pro 

Junáka, středisko Mořina - Plantážníci ve výši 5 000,-- Kč.  

OZ schvaluje všemi hlasy poskytnutí finanční nenávratné dotace na celoroční činnost na rok 2016 pro 

KSK Mezouň ve výši 20 000,-- Kč. 
OZ pověřuje paní starostku podpisem smluv o poskytnutí dotací.   

 

4) Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2016 

Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtového opatření č. 2, které mj. zahrnuje příjem za pronájem 

vodovodu a kanalizace, výdaje za instalaci zásobníků na sáčky na psí exkrementy, nákup skříní na OÚ, vývoz  

jímky u Spolkového domu. 

OZ schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2016 všemi hlasy. 
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5) Žádost o odprodej části pozemku č.parc. 400/1  

Paní starostka seznámila OZ  se žádostí  majitelky domu č.p. 41 o odprodej části pozemku č.parc. 400/1 před 

tímto domem.  OZ nevyhovělo žádosti a navrhuje, že obec   odkoupí  nemovitost č.p. 41. 

Hlasováno: pro – H.Braunová, H.Kailová, Mgr. J.Škeřík, Zd. Veselý, I.Ouřadník, M. Kokrda. 

Hlasování se zdržel:  Bc. D.Kokrda 

OZ pověřuje paní starostku jednáním s vlastníky nemovitosti o  odkoupení domu. 

 

6) Smlouva o smlouvě budoucí na vedení plynovodní přípojky k poz.č. 51/1 

Paní starostka předložila OZ návrh smlouvy  o uzavření budoucí smlouvy   o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu plynovodní přípojky k poz.č.parc. 51/1 v k.ú. Mezouň. Vzhledem k tomu, že  

z našeho návrhu  smlouvy bylo vypuštěno ustanovení  čl. V/3 , které stanoví paušální náhradu nákladů Obce 

spojenou s právním zastoupením při sjednávání budoucí smlouvy, uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti 

a veškerých souvisejících úkonů právní služby, nemůže být v tomto znění návrh akceptován. 

OZ pověřuje paní starostku k dalšímu jednání tak, aby mohla být smlouva projednána na dalším zasedání OZ. 

 

7) Ostatní 

  -  P. Shmadiuk – stavba na poz.č.parc. 99/5 

Paní starostka předložila OZ studii umístění modulového domu na pozemku č.parc. 99/5. OZ nemá námitek 

k tomuto řešení za předpokladu, že bude stavba opatřena sedlovou střechou ve smyslu Územního plánu obce. 

 -  Zásobníky na sáčky  na psí exkrementy   

Vzhledem k častým stížnostem občanů ke znečišťování veřejných prostranství  bude provedena instalace  

zásobníků na sáčky na psí exkrementy. Instalací je pověřena firma MK zeleň, s.r.o. 

 - Úprava plochy před OÚ – parkování 

Vzhledem k nedostatku parkovacího místa před obecním úřadem, bude se tento problém řešit odbouráním 

stávající zídky, odstraněním zeminy a zpevněním vzniklé plochy. Současně je nutno  zapustit jímku umístěnou 

v předzahrádce. Zajištěním těchto prací je pověřena firma MK zeleň, s.r.o. 

 -  Závěrečný účet DSO VYKO za rok 2015, účetní závěrka za rok 2015 

Paní Jelínková seznámila OZ se stavem závěrečného účtu DSO VYKO za rok 2015 a dále se zpracovanou účetní 

závěrkou. 

OZ schvaluje závěrečný účet DSO VYKO za rok 2015 bez výhrad všemi hlasy. 

OZ schvaluje roční účetní závěrku DSO VYKO za rok 2015 všemi hlasy. 

-  Závěrečný účet DSO Pláně – Český kras  za rok 2015 

Paní Jelínková seznámila OZ se stavem závěrečného účtu Pláně – Český kras za rok 2015 a dále se zpracovanou 

účetní závěrkou za rok 2015. 

OZ schvaluje závěrečný účet DSO Český kras – Pláně za rok 2015 bez výhrad všemi hlasy. 

OZ schvaluje roční účetní závěrku DSO Český kras - Pláně za rok 2015 všemi hlasy. 

 -  Žádost o vyjádření ke stavbě RD  na poz.č.parc. 388/10 

OZ projednalo žádost o vyjádření k předložené projektové dokumentaci na stavbu RD na pozemku č.parc. 

388/10 v k.ú. Mezouň a dále částečně  na poz.č.parc. 102/28 v k.ú. obce Vysoký Újezd. 

OZ nemá k přeložené dokumentaci na stavbu RD námitek. 

- Zamítnutí žádosti o dotaci 

Paní starostka informovala obecní zastupitelstvo o zamítnutí žádosti o dotaci na výstavbu oplocení mateřské 

školy a vybavení dětského hřiště z fondu krajského úřadu Středočeského kraje. 

 

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve  21.00 hod. ukončeno. 

 

 

 

Jana Jelínková                                     Hana Braunová         

 zapisovatel                                                                                        starostka 

 

 

 

Martin Kokrda                   Hana Kailová  

  ověřovatel                   ověřovatel 
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USNESENÍ č. 5/2016 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 30.5.. 2016 

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

 

Přítomni: Hana Braunová,  Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, Zdeněk Veselý, Martin Kokrda, Ivan Ouřadník,                                         

Hana Kailová 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1)  Poskytnutí nenávratné finanční  dotace na letní tábor  pro Českou tábornickou unii - T.O. Samota ve výši  

     5 000,-- Kč  

2) Poskytnutí nenávratné finanční dotace na letní tábor a  celoroční činnost  pro Junáka, středisko Mořina –  

    Plantážníci ve výši 5 000,-- Kč.  

3) Poskytnutí finanční nenávratné dotace na celoroční činnost na rok 2016 pro KSK Mezouň ve výši  

    20 000,-- Kč 
    a pověřuje paní starostku podpisem smluv o poskytnutí dotací.   

 
4)  Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2016 

 

5)  Studii umístění modulového domu na pozemku č.parc. 99/5 za předpokladu, že bude stavba opatřena  

      sedlovou střechou ve smyslu Územního plánu 

 

6)  Instalaci  zásobníků na sáčky na psí exkrementy  firmou MK zeleň, s.r.o. 

 

7) Zajištění úpravy plochy před obecním úřadem firmou MK Zeleň, s.r.o. 

 

8)  Závěrečný účet DSO Český kras – Pláně za rok 2015 bez výhrad  

9) Roční účetní závěrku DSO Český kras - Pláně za rok 2015  

10) Závěrečný účet DSO VYKO za rok 2015 bez výhrad 

11) Roční účetní závěrku DSO VYKO za rok 2015 

 

 

Toto usnesení č. 5/2016  je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 30.5. 2016.      

 

 

 

Zapsáno v Mezouni dne 1.6. 2016 

 

 

 

  

               Hana Braunová 

          Starostka obce  
 

 

 
 

 

 
 

 


