ZÁPIS č. 10/2016
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 19.12. 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)
2)
3)
4)
5)
6)

Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
Rozpočtové provizorium obce na rok 2017
Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na rok 2016
Příprava rozpočtu obce na rok 2017
Výběrové řízení na TDI a BOZP
Ostatní - PD chodníky - informace
- VAK Beroun cena, vodné stočné – informace
- TS Beroun – informace o zvýšení cen
- otevření kasičky s dobrovolnými příspěvky

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání. Dále navrhla za zapisovatele paní Janu
Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni pan Martin Kokrda a paní Hana Kailová
1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny.
2) Rozpočtové provizorium rozpočtu obce Mezouň na rok 2017
Vzhledem k tomu, že dosud nejsou známy a ujasněny všechny závazné ukazatele rozpočtu na rok 2017, je
navrženo do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2017 rozpočtové provizorium, v němž výdaje budou
v jednotlivých měsících čerpány dle skutečnosti předcházejícího roku povýšené max. o 10 %. Veškeré výdaje
nad rámec těchto zásad budou jednotlivě odsouhlaseny obecním zastupitelstvem.
OZ schvaluje rozpočtové provizorium rozpočtu obce na rok 2017 všemi hlasy.
3) Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na rok 2016
Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtového opatření č. 6, které mj. zohledňuje navýšení rozpočtu
daňových příjmů a dále mj. výdaje za opravu úřední desky u prodejny Coopu.
Dále bude rozpočtovým opatřením provedeno vyrovnání rozpočtu na konci roku ve smyslu uložených
pravomocí starostce obce usnesením č. 10/2014.
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na rok 2016 všemi hlasy.
4) Příprava rozpočtu obce na rok 2017
Obecní zastupitelstvo se zabývalo návrhem rozpočtu, zpracovaným finančním výborem. Vzhledem k tomu,
že není podepsána smlouva o dotaci na kanalizaci ani úvěrová smlouva, nelze tyto prostředky do současného
návrhu rozpočtu zařadit. Podpisy smluv jsou plánovány na konec měsíce ledna 2017. Po té bude rozpočet řešen
formou rozpočtového opatření.
5) Výběrové řízení na technický dozor investora a výkon koordinátora BOZP pro akci „Mezouň splašková kanalizace“
Technický dozor investora (zakázka malého rozsahu na služby)
K podání cenové nabídky byli vyzváni 4 dodavatelé. Kritériem byla nejnižší nabídková cena.
Nabídky podali: Ing. Tomáš Melichar 383 000,-- Kč, Ing. Tomáš Kubát 395 000,--Kč, KO-KA s.r.o 449 000,-Kč, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 490 000,--Kč. Ceny jsou uváděny bez DPH.
Výběrová komise vybrala Ing. Tomáše Melichara, Verdunská 28, Praha 6, s cenovou nabídkou 383 000,-- Kč
bez DPH.
OZ schvaluje všemi hlasy pro výkon technického dozoru investora na akci „Mezouň - splašková kanalizace“
Ing. Tomáše Melichara, Verdunská 28, Praha 6 s cenovou nabídkou 383 000,-- Kč a pověřuje paní starostku
podpisem příkazní smlouvy.
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Výkon koordinátora BOZP (zakázka malého rozsahu na služby)
K podání cenové nabídky na výkon koordinátora BOZP pro akci „Mezouň – splašková kanalizace“ byli vyzváni
4 dodavatelé. Kritériem byla nejnižší nabídková cena.
Nabídky podali: Ing. Tomáš Melichar 185 000,-- Kč, Ing. Tomáš Kubát 194 000,--Kč, KO-KA s.r.o 199 000,-Kč, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 250 000,--Kč. Ceny jsou uváděny bez DPH.
Výběrová komise vybrala Ing. Tomáše Melichara, Verdunská 28, Praha 6, s cenovou nabídkou 185 000,-- Kč
bez DPH.
OZ schvaluje všemi hlasy pro výkon koordinátora BOZP pro akci „Mezouň – splašková kanalizace“
Ing. Tomáše Melichara, Verdunská 28, Praha 6 s cenovou nabídkou 185000,-- Kč bez DPH a pověřuje paní
starostku podpisem příkazní smlouvy.
6) Ostatní
Projektová dokumentace na stavbu chodníků
Paní starostka informovala o dalším stupni přípravy PD na stavbu chodníků v obci a předložila upravený návrh
řešení se zapracováním připomínek členů OZ.
VAK Beroun změna ceny vodného a stočného – informace
Paní starostka seznámila OZ se změnami cen vodného a stočného pro rok 2017.
Dle rozpisu provozovatele vodovodu a kanalizace v obci je pro rok 2017 plánován nárůst ceny vody o 1,65 Kč
bez DPH za 1 m3, cena za stočné se pro rok 2017 nemění.
Technické služby Beroun, s.r.o. – zvýšení cen za likvidaci odpadů
Paní starostka informovala OZ o zvýšení cen za likvidaci komunálního a tříděného odpadu o 3,9 % oproti roku
2016.
Podrobněji budou občané informování o změnách cen prostřednictvím Mezouňského oběžníku.
Rastas, s.r.o.
Pan Mgr. Škeřík informoval OZ o nutnosti zahájit další jednání ohledně možnosti převodu infrastruktury a
pozemků ve vlastnictví firmy Rastas, s.r.o. do vlastnictví obce.
Finanční dar
f) Otevření kasičky s dobrovolnými příspěvky z akce „rozsvěcení vánočního stromečku“
U příležitosti rozsvěcení vánočního stromečku a vystoupení dětí z mateřské byla umístěna u kapličky kasička na
dobrovolné finanční příspěvky. Na zasedání OZ byla tato kasička s dobrovolnými příspěvky od občanů
otevřena a její obsah spočítán na 2 060,-- Kč. Zastupitelé obce M. Kokrda, I.Ouřadník, Zd. Veselý a D. Kokrda
doplnili tuto sbírku o další finanční příspěvky.
Celková výše příspěvků činila 9310 Kč. Obec všem přispěvatelům mnohokrát děkuje.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že příspěvek bude použit na dopravu dětí Mateřské školy na školní výlet.
OZ schvaluje přijetí finančního daru.
OZ schvaluje použití finančního daru na dopravu dětí Mateřské školy na školní výlet.
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 20.00 hod. ukončeno.

Jana Jelínková
zapisovatel

Hana Braunová
starostka

Martin Kokrda
ověřovatel

Hana Kailová
ověřovatel
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USNESENÍ č. 10//2016
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 19. 12. 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) Rozpočtové provizorium obce na rok 2017, v němž výdaje budou v jednotlivých měsících čerpány dle
skutečnosti předcházejícího roku povýšené max. o 10 %. Veškeré výdaje nad rámec těchto zásad budou
jednotlivě odsouhlaseny obecním zastupitelstvem.
2) Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na rok 2016.
3) Ing. Tomáše Melichara pro výkon technického dozoru investora na akci „Mezouň - splašková kanalizace“
za cenu 383 000,-- Kč bez DPH a pověřuje paní starostku podpisem příkazní smlouvy.
4) Ing. Tomáše Melichara pro výkon koordinátora BOZP pro akci „Mezouň – splašková kanalizace“
s cenovou nabídkou 185000,-- Kč bez DPH a pověřuje paní starostku podpisem příkazní smlouvy.
5) Přijetí finančního daru 9310,-- Kč.
6) Použití finančního daru 9 310,-- Kč na úhradu dopravy dětí Mateřské školy na školní výlet.

Toto usnesení č. 10/2016 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 19. 12. 2016.

Zapsáno v Mezouni dne 19. 12. 2016

Hana Braunová
Starostka obce
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