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ZÁPIS č. 06/2016 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne 23.6. 2016 v budově OÚ v Mezouni 
 

Přítomni: Hana Braunová,  Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík,  Hana Kailová,  Zdeněk  Veselý,   

Omluveni: Martin Kokrda, Ivan Ouřadník 

 PROGRAM  JEDNÁNÍ 
 

1)  Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ 

2)  Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2015 

3)  Roční účetní závěrka obce Mezouň za rok 2015 

4)  Roční účetní závěrka  Mateřské školy Mezouň za rok 2015 

5)  Výběrové řízení na administraci zadavatelské činnosti – Mezouň splašková kanalizace  a TDI 

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

7)  Ostatní   - Rastas stavba RD 

    - Koupě pozemku  č.parc. 400/13,14  p. Štípek  

    - Vyjádření ke stavbě RD na poz.č. 399/183 (Pod hájem)   

  - žádost KSK o příspěvek na mobilní WC na Mezouňský zavírák    
      

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání.  Dále navrhla za zapisovatele paní Janu 

Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni p. Zdeněk Veselý a p. Bc. Daniel Kokrda. 

 

1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ 

Úkoly vyplývající z minulého jednání OZ jsou průběžně plněny.  
 

2) Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2015, 

    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 

Obecní zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce Mezouň za rok 2015. S výsledky hospodaření 

seznámila OZ paní Jelínková. 

Příjmy činily k 31.12. 2015          6.901 822,52  Kč    

Výdaje                        2.973 615,27  Kč 

Výsledek  úspora                         3.928 207,25  Kč před zdaněním 
 

Součástí závěrečného účtu byla Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 se 

závěrem – nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
OZ schvaluje všemi hlasy. Závěrečný účet obce za rok 2015  společně se Zprávou o přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2015 s výrokem „bez výhrad“. 

 

3) Roční účetní závěrka obce Mezouň za rok 2015 

Paní  Jelínková seznámila OZ s výsledky roční účetní závěrky obce za rok 2015. 

OZ schvaluje roční účetní závěrku obce Mezouň za rok 2015 všemi hlasy přítomných zastupitelů.  

Pro hlasovali: Hana Braunová, Mgr. Jan Škeřík, Bc. Daniel Kokrda, Hana Kailová, Zdeněk Veselý. 

Protokol o schválení účetní závěrky obce Mezouň za rok 2015 je přílohou tohoto zápisu.  
 

4) Roční účetní závěrka Mateřské školy Mezouň za rok 2015 

Paní Jelínková předložila obecnímu zastupitelstvu ke schválení roční účetní závěrku  příspěvkové 

organizace Mateřské školy Mezouň za rok 2015. 

Obecní zastupitelstvo schvaluje roční účetní závěrku Mateřské školy Mezouň za rok  2015 všemi 

hlasy přítomných zastupitelů. 

Pro hlasovali: Hana Braunová, Mgr. Jan Škeřík, Bc. Daniel Kokrda, Hana Kailová, Zdeněk Veselý. 

Protokol o schválení účetní závěrky Mateřské školy Mezouň za rok 2015 je přílohou tohoto zápisu. 

Výsledkem hospodaření Mateřské školy Mezouň je úspora ve výši 890,97 Kč. 

OZ schvaluje všemi hlasy převedení hospodářského výsledku MŠ Mezouň za rok 2015 ve výši 

890,97 Kč do rezervního fondu MŠ. 
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5)  Výběrové řízení na administraci zadavatelské činnosti – Mezouň splašková kanalizace  a TDI 

Paní starostka předložila OZ tři cenové nabídky na administraci zadavatelské činnosti na výstavbu „Mezouň 

splašková kanalizace a TDI“ Cenovou nabídku předložily firmy: 
- Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.   nabídková cena celkem bez DPH   75 000,-- Kč 

- G&T consulting s.r.o. nabídková cena celkem  bez DPH  90 000,-- Kč 

- 3L studio s.r.o. nabídková cena celkem bez DPH  115 000,-- Kč 

 

Obecní zastupitelstvo vybralo firmu  Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o., která poskytla 

nejnižší nabídkovou cenu. 

 

OZ schvaluje všemi hlasy firmu  Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.  administrátorem   
zadavatelské činnosti akce „Mezouň splašková kanalizace a TDI“.  

OZ pověřuje paní starostku podpisem smlouvy o dílo. 

  

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

Paní starostka předložila OZ stanoviska paní Švárové k návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na vedení 

plynovodní přípojky k poz.č.parc. 51/1 v k.ú. obce Mezouň. OZ trvá na zachování v textu smlouvy 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. 

Tento text je používán ve všech obdobných smlouvách o smlouvě budoucí na věcná břemena. 

 

7) Ostatní 

Žádost firmy RASTAS spol. s r.o. o souhlas s umístěním RD  

Paní starostka předložila OZ žádost o souhlas s  umístěním  RD na poz.č.parc. 79/5 a 79/15 tj. mezi 

vodojemem a ČOV a dále propojení vodovodu na veřejný vodovod obce. Řešení vyžaduje změnu územního 

plánu. 

Návrhem se bude OZ zabývat až po dořešení  předání  veřejného osvětlení a komunikace  včetně pozemků 

pod stavbami v lokalitě Pod hájem do vlastnictví obce. 

 

Koupě pozemku  č.parc. 400/13,14   

OZ nemůže v současné době odkoupit pozemek č.parc. 400/13 a 400/14 za účelem zbudování chodníku. 

Pozemky je nutné nejprve vyvázat ze zástavy bance. 

 

Vyjádření ke stavbě RD na poz.č. parc. 399/183 (Pod hájem) 

OZ nemá  námitek návrhu projektové dokumentace na stavbu RD na poz.č.parc. 399/183. Je nutno zajistit 

uvedení příjezdové komunikace do původního stavu. K přepravě nákladů používat nízko tonážní vozidla a 

dodržovat nejvyšší povolenou tonáž přepravy nákladů. 

 

Stavba nového plotu na hřišti – návrh dalšího postupu 

Paní starostka informovala OZ, že obci nebyla přiznána dotace na stavbu nového oplocení hřiště. 

Pan místostarosta navrhl financovat oplocení ze zdrojů obce. Předběžné náklady jsou 140 000,-- Kč vč. DPH 

(včetně brány do areálu bývalého kravína). Stavba nového plotu bude realizována až po skončení nohejbalové 

soutěže, tj. nejdříve v říjnu 2016. Před stavbou bude nutné zaměřit hranice pozemků č. parc. 180/10 a 180/11. 

Dále bude nutno řešit i oplocení části záhrady Mateřské školy, vzhledem k tomu, že obec neobdržela dotaci na  

tuto akci. 

 

Žádost KSK Mezouň, z.s.  

Paní starostka předložila OZ žádost KSK Mezouň o úhradu mobilních WC při pořádání 9. ročníku 

Mezouňského zavíráku. 

OZ schvaluje všemi hlasy úhradu nákladů spojených s pronájmem mobilních WC na akci Mezouňský zavírák. 
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Zrušení běžného účtu u ČS 

OZ schvaluje všemi hlasy zrušení běžného účtu obce vedeného u České spořitelny a převedení zůstatku na 

účet vedený u Komerční banky. 

 

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

 

 

 

  

Jana Jelínková                                     Hana Braunová         

 zapisovatel                                                                                        starostka 

 

 

 

 

Zdeněk Veselý            Bc. Daniel Kokrda             

  ověřovatel                   ověřovatel 
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USNESENÍ č. 06/2016 

 

ze  zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 23. 6. 2016 

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

 

 

Přítomni: Hana Braunová,  Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík,  Hana Kailová,  Zdeněk Veselý 

Omluveni: Ivan Ouřadník, Martin Kokrda 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

1) Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2015  společně se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok   

    2015   s výrokem „bez výhrad“. 

 

2) Roční účetní závěrku obce Mezouň za rok 2015. 

 

3) Roční účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Mezouň za rok 2015. 

 

4) Převedení hospodářského výsledu Mateřské školy Mezouň za rok 2015 ve výši 890,97 Kč do rezervního  

    fondu MŠ. 

 
5) Firmu Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.  administrátorem   zadavatelské činnosti akce   

   „Mezouň splašková kanalizace a TDI“ a  pověřuje paní starostku podpisem smlouvy o dílo. 

 

 
6) Úhradu nákladů spojených s pronájmem mobilních WC na akci Mezouňský zavírák z rozpočtu obce. 

 

7) Zrušení běžného účtu obce vedeného u České spořitelny a převedení zůstatku na účet vedený u Komerční  

    banky. 

 

 

 

 

Toto usnesení č. 6/2016  je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze  dne 23. 6. 2016.      

 

 

Zapsáno v Mezouni dne  24. 6. 2016 

 

 

 

 

  

               Hana Braunová 

          Starostka obce        

 

 


