ZÁPIS č. 03/2017
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 9. 5. 2017 v budově OÚ v Mezouni
Přítomni: Hana Braunová, Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, Zdeněk Veselý, Martin Kokrda, Ivan Ouřadník
Omluveni: Hana Kailová
Program jednání
1) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
2) Propojení vodovodu a kanalizace – Rastas, s.r.o.
3) Kanalizační přípojky – ZD Mořina, žádost o odprodej pozemku obce
4) Koupě poz.č.parc. 402/9
5) Rozpočtové opatření rozpočtu obce na r. 2017
6) ZŠ Loděnice – příspěvek na přístavbu
7) Žádosti o dotace na činnost spolků
8) Finanční výbor – informace o činnosti v r. 2016 a plán práce na r. 2017
9) Kontrolní výbor - informace o činnosti v r. 2016 a plán práce na r. 2017
10) Odpisy – odpisový plán r. 2017
11) Ostatní - schválení pošty a PSČ 267 16
- žádost o odprodej pozemku, povolení staveb - p.Ing.Paukner,
- vyčištění odvodňovací kanalizace p.Ryšavá
- vrácení ½ finančního příspěvku na plyn – p. Ryšavá
- žádost pí Zykánová
- průjezd ulicí Nučice Ke kinu,

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání. Dále navrhla za zapisovatele paní Janu
Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni pan I. Ouřadník a pan Zd.Veselý
1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny.
2) Propojení vodovodu a kanalizace – Rastas, s.r.o.
Informaci o stavu přípravy propojení vodovodu a kanalizace ve vlastnictví firmy Rastas, s.r.o. podal pan Mgr.
Škeřík. Projektová dokumentace je zpracována pouze na vodovod. Obec povolí přepojení kanalizace a vodovodu
na infrastrukturu obce za předpokladu předání stavby vodojemu a vodovod. přivaděče vč. pozemků do
vlastnictví obce
OZ pověruje pana Mgr. Škeříka dalším jednáním s firmou Rastas,s.r.o o předání infrastruktury v lokalitě Pod
hájem.
3) ZD Mořina – kanalizační přípojky, žádost o odprodej pozemku č.parc.67/64
Paní starostka seznámila OZ s žádostí ZD Mořina o odprodej poz.č. 67/64 ve vlastnictví obce Mezouň a se
stanoviskem k příspěvku na infrastrukturu obce.
OZ v současné době neuvažuje o prodeji výše uvedeného pozemku.
OZ pověřuje pana I.Ouřadníka jednáním s Ing. Kuncem ohledně pronájmu plata u Březné jako mezideponie pro
firmu Zepris, s.r.o.
4) Koupě poz.č.parc. 402/9
Paní starostka navrhla OZ odkoupení poz.č. parc. 402/9 o výměře 108 m2 za 200 Kč/1m2. Pozemek je veřejně
přístupný, je veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace a slouží k těmto účelům.
OZ schvaluje všemi hlasy nákup poz.č. 402/9 za cenu 200 Kč/1m2 .
5) Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2017
Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtového opatření č. 2. Jedná se o navýšení příjmů o přeplatek
z dopravní obslužnosti a za třídění odpadu. Ve výdajové části byl navýšen paragraf dopravní obslužnosti za
platbu související s uzavírkou komunikace při stavbě kanalizace.
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 2 všemi hlasy.
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6) ZŠ Loděnice – příspěvek na přístavbu
Paní starostka seznámila OZ s navrženou výší příspěvku obci Loděnice na dostavbu školy a zvýšení kapacity
počtu žáků. Příspěvek by měl činit maximálně 23 500,-- Kč. na 1 dítě. Podíl na přístavbě školy v Loděnici bude
garantovat volné místo pro pět dětí po dobu 10 let.
OZ schvaluje všemi hlasy výši příspěvku na dostavbu ZŠ v Loděnicích.
7) Žádosti o dotace na činnost spolků v roce 2017
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 2017.
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 2017 ve
výši 20 000,-- Kč pro KSK Mezouň.
OZ pověřuje paní starostku podpisem smluv o poskytnutí dotací.
8) Finanční výbor – informace o činnosti za r. 2016 a plán práce na rok 2017
S činností finančního výboru za rok 2016 seznámil OZ jeho předseda pan I.Ouřadník a současně předložil plán
kontrolní činnosti na rok 2017.
OZ schvaluje informaci o činnosti za r. 2016 a plán práce na rok 2017 všemi hlasy.
9) Kontrolní výbor – informace o činnosti za r. 2016 a plán práce na rok 2017
Pan Z. Veselý předložil OZ závěry z kontrolní činnosti za rok 2016 a seznámil s plánem práce kontrolního
výboru na rok 2017.
OZ schvaluje informaci o činnosti a plán práce na rok 2017 všemi hlasy.
10) Odpisy – odpisový plán na rok 2017
Paní Jelínková předložila OZ odpisový plán majetku obce na rok 2017. Odpisy se budou provádět ročně.
OZ schvaluje odpisový plán na rok 2017 všemi hlasy.
11) Ostatní
a) Schválení pošty na Vysokém Újezdě a odsouhlasení PSČ
Vzhledem k tomu, že obec Vysoký Újezd dosud nepředložila finanční podmínky provozu, je tento bod
přesunut na další jednání OZ.
b) Žádost o odprodej části pozemku obce č.parc. 400/1 před RD č.p. 43,
Žádost o povolení staveb na pozemku.
Paní starostka předložila OZ žádost pana Ing. Pauknera o odprodej části pozemku před jeho RD. Dále o
seznámila OZ se žádostí o povolení staveb garáže a přístřešků na tomto pozemku obce.
Vzhledem k tomu, že obec plánuje na tomto pozemku stavbu chodníku, je třeba projednat umístění chodníku
s projektantem a po výstavbě chodníku se bude jednat o odprodeji zbývající části pozemku a umístění staveb.
c) Vyčištění odvodňovací kanalizace – p.Ryšavá
Paní starostka seznámila OZ s žádostí o vyčištění odvodňovací kanalizace z pozemku paní Ryšavé přes
pozemek obce u Spolkového domu a na hřišti. Vedení potrubí zkontroluje pan I.Ouřadník a pan D.Kokrda a
navrhnou řešení.
d) Žádost o vrácení ½ finančního příspěvku na plyn pí Ryšavá
Paní starostka předložila OZ žádost paní Ryšavé o vrácení ½ příspěvku na plyn. Část příspěvku se občanům
vracela ve smyslu usnesení obecního zastupitelstva ze dne 19.3. 1999. Podáním žádosti po uplynutí

tak dlouhé doby je již nárok promlčen. OZ žádost zamítá.
e) Žádost o souhlas s umístěním parkoviště autobusů a haly na poz.č.parc. 312/93
Paní starostka předložila OZ žádost paní Zykánové o souhlas s umístěním parkoviště autobusů a stavby haly
na pozemku č. parc. 312/93. Pozemek není v územním plánu obce určen k tomuto záměru.
OZ tento záměr formou změny územního plánu nepodporuje. Jednalo by se o další dopravní zátěž v obci.
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f) Prodloužení doby splatnosti příspěvku na infrastrukturu obce
OZ schvaluje všemi hlasy prodloužení splatnosti příspěvku na infrastrukturu obce do 30. června 2017

g) Průjezd ulicí Nučice Ke kinu
Paní starostka informovala OZ o stanovisku obce Nučice. Na umístění značky průjezd zakázán obec
trvá, neboť značka nevylučuje vjezd aut do obce na Letníku.

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 20.30 hod. ukončeno.

Jana Jelínková
zapisovatel

Hana Braunová
starostka

Ivan Ouřadník
ověřovatel

Zdeněk Veselý
ověřovatel
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USNESENÍ č. 03//2017
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 9.5. 2017
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,
Omluvena: Hana Kailová
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Nákup poz.č. 402/9 v k.ú. Mezouň za cenu 200 Kč/1m2 .
2) Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2017
3) Příspěvek obci Loděnice na dostavbu ZŠ v Loděnicích pro pět žáků ve výši 23,5 tis Kč na 1 žáka s garancí
umístění po dobu 10 let.
4) Poskytnutí nenávratné finanční dotace na letní tábor pro Českou tábornickou unii - T.O. Samota ve výši
5 000,-- Kč
Poskytnutí nenávratné finanční dotace na letní tábor a celoroční činnost pro Junáka, středisko Mořina –
Plantážníci ve výši 5 000,-- Kč.

Poskytnutí finanční nenávratné dotace na celoroční činnost na rok 2017 pro KSK Mezouň ve výši
20 000,-- Kč
a pověřuje paní starostku podpisem smluv o poskytnutí dotací.
5) Informaci o činnosti finančního výboru za r. 2016 a plán práce na rok 2017
6) Informaci o činnosti kontrolního výboru za r. 2016 a plán práce na rok 2017
7) Odpisový plán majetku obce na rok 2017
8) Prodloužení splatnosti příspěvku na infrastrukturu obce do 30. června 2017
Obecní zastupitelstvo zamítá:
1) Žádost paní Ryšavé o vrácení ½ příspěvku na plyn.
2) Žádost o souhlas s umístěním parkoviště autobusů a stavby haly na pozemku č. parc. 312/93.
Toto usnesení č. 03/2017 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 9.5. 2017.

Zapsáno v Mezouni dne 10.5. 2017

Hana Braunová
Starostka obce
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