
 ZÁPIS č. 02/2011 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného 

 dne  28. 3. 2011 v budově OÚ v Mezouni 
 

Přítomni: Hana Braunová, Martin Kokrda Ing. Miroslav Hrubý,  Hana Kailová,  
                Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Doc.MUDr. František Chaloupka 
 
PROGRAM  JEDNÁNÍ 

1) Schválení rozpočtu  na rok 2011,  rozpočtový výhled  r. 2012-2014 
2) Spolkový dům – informace o výstavbě 
3) Změnová žádost – Spolkový dům 
4) Koupě pozemku od Úřadu pro zastupování státu 
5) Plán činnosti kontrolního výboru 
6) Zpráva kontrolního výboru 
7) Plán činnosti finančního výboru 
8) Zpráva finančního výboru 
9) Ostatní 

 
Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání, který byl přijat bez 
připomínek.  Dále  navrhla na zapisovatele  paní Jelínkovou.  
Ověřovateli byli určeni  pan Doc. František Chaloupka a pan Ing. Miroslav Hrubý. 
 
1)   Schválení rozpočtu  na rok 2011,  rozpočtový výhled r. 2012-2014 
Pan Ivan Ouřadník, předseda finančního výboru, seznámil OZ s návrhem rozpočtu obce na 
rok 2011 s tím, že příjmy i výdaje  budou činit 5 406 880,-- Kč, rozpočet bude vyrovnaný. 
Rozpočet Mateřské školy 2010  –  součástí rozpočtu obce je i rozpočet MŠ, který zahrnuje 
neinvestiční výdaje na provoz mateřské školy – neinvestiční dotace bude činit 170 000,-- Kč. 
OZ schvaluje všemi hlasy předložený návrh rozpočtu obce na rok 2011 v paragrafovém znění 
jako vyrovnaný.   
OZ schvaluje všemi hlasy hospodářský výsledek MŠ na rok 2010 jako nulový. 
Rozpočtový výhled obce Mezouň na roky 2012-14 
OZ projednalo rozpočtový výhled  obce na rok 2012-2014, který vychází ze strategie rozvoje 
obce a rozpracovává hlavní činnosti z hlediska předpokládaných příjmů a výdajů. 
S rozpočtovým výhledem seznámila OZ paní Jelínková.   
OZ schvaluje  rozpočtový výhled na roky 2012-2014 všemi hlasy. 
   
2)   Spolkový dům Mezouň – informace o výstavbě 
Pan Mgr. Škeřík podal informaci o stavu rekonstrukce hasičské zbrojnice na Spolkový dům. 
Konstatoval, že stavba se neúměrně prodlužuje. Termín pro dokončení byl již překročen. 
V souvislosti s budováním jímky u Spolkového domu vyvstal problém se spodní vodou, 
jímku je nutno oddrenážovat. Předběžné náklady na odvodnění  jímky budou činit 32 000,-- 
Kč bez DPH. S předáním stavby se počítá do poloviny měsíce dubna 2011. 
 
3) Změnová žádost na zachycení změn při  budování „Spolkového domu“ 
V souvislosti se změnami v provedených pracech při výstavbě Spolkového domu je nutno 
podat na SZIF tzv. změnovou žádost, která všechny tyto změny zachycuje a zdůvodňuje.  
OZ schvaluje podání změnové žádosti všemi hlasy. 
 
4)  Koupě pozemku od Úřadu pro zastupování státu 
Obec Mezouň podala žádost na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o koupi 
pozemku č. parc. 180/10 o výměře 586 m2, který byl oddělen ze stávajícího pozemku geom. 
plánem č. 297-93/2010 a schválen Kat. úřadem Beroun dne 7.9.2010 pod č.j. 971/2010.  



Jedná se o část pozemku pod stávajícím hřištěm. Pozemek byl Úřadem pro zastupování státu 
oceněn na 18 000,-- Kč. 
OZ schvaluje všemi hlasy přímé odkoupení poz. č. 180/10  v k.ú. Mezouň od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových za cenu  18 000,-- Kč.  
 
5) Plán práce  kontrolního výboru na rok 2011 a zpráva o činnosti za uplynulý rok 2010 
Předseda kontrolního výboru Mgr. Jan Škeřík  předložil OZ návrh plánu práce kontrolního 
výboru  na rok 2011  a dále seznámil OZ  se zprávou o činnosti za uplynulý rok 2010.   
OZ schvaluje plán práce kontrolního výboru na rok 2011 a zprávu o činnosti výboru za 
uplynulý rok všemi hlasy. 
 
6)  Plán práce finančního výboru a zpráva o činnosti za uplynulý rok 2010 
Předseda finančního výboru pan Ivan Ouřadník seznámil OZ s návrhem plánu práce výboru  
na rok 2011  a dále seznámil OZ  se zprávou o činnosti za uplynulý rok 2010.   
OZ schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2011  a zprávu o činnosti výboru za 
uplynulý rok 2010  všemi hlasy. 
 
7)   Zábory veřejných prostranství 
Paní starostka informovala OZ o písemné výzvě občanům, který užívají veřejná prostranství 
ke skládkování stavebních a podobných materiálů. Vzhledem k dlouhotrvajícím nepříznivým 
zimním podmínkám je zpoplatnění záborů za užívání veřejných prostranství ve smyslu 
vyhlášky obce č. 1/2010  posunuto na termín od 11. 4. 2011 pro občany s trvalým pobytem 
v obci Mezouň. 
OZ schvaluje odložení plateb za zábory veř. prostranství do 11. 4. 2011.  
 
8)  Směrnice o oběhu účetních dokladů 
V souvislosti se změnou statutárního zástupce obce  je  nutno změnit pověření ke schvalování 
účetních dokladů, které vyplývá z vnitřní směrnice obce o oběhu účetních dokladů. Změna se 
týká příkazce operací. Příkazce operací je  paní Hana Braunová, starostka obce. 
OZ schvaluje všemi hlasy změnu přílohy  ke směrnici č. 1/2007 o oběhu účetních dokladů – 
podpisové vzory a odpovědnost.  
 
 

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

 
 
……………………..              …………………… 
Jana Jelínková                                    Hana Braunová         
 zapisovatel                                                                               starostka 
 
 
 
 
……………………….          ………………………. 
MUDr. František Chaloupka, CSc.                                          Ing. Miroslav Hrubý     
      ověřovatel                                  ověřovatel 
 
 
 



 
USNESENÍ č. 02/2011 

 
ze  zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 28. 3. 2011   

v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb. 
 
Přítomni: Hana Braunová, Martin Kokrda Ing. Miroslav Hrubý,  Hana Kailová,  
                Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Doc.MUDr. František Chaloupka 
 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1)  Rozpočet obce na rok 2011  v paragrafovém znění jako vyrovnaný.   
 
2)  Hospodářský výsledek  mateřské školy Mezouň na rok 2011 jako nulový 

3)  Rozpočtový výhled obce na roky 2012 - 2014  

4)  Podání změnové žádosti na SZIF týkající se víceprací vzniklých při rekonstrukci 
     Spolkového domu. 

5) Přímé odkoupení poz. č. 180/10  v k.ú. Mezouň  o výměře 586 m2, ostatní plocha,  
od  Úřadu pro zastupování  státu ve věcech  majetkových za cenu  18 000,-- Kč.  

 
6)  Plán práce kontrolního výboru na rok 2011  a zprávu o činnosti výboru za uplynulý rok 
 
7)  Plán práce finančního o výboru na rok 2011  a zprávu o činnosti výboru za uplynulý rok 
 
8)  Odložení plateb za zábory veř. prostranství  dle vyhlášky obce č. 1/2010  do 11. 4. 2011,  
     ve smyslu bodu 7)  tohoto zápisu. 
 
9)  Změnu přílohy  ke směrnici č. 1/2007 o oběhu účetních dokladů – podpisové vzory a   
     odpovědnost.  
 

 

Toto usnesení č. 02/2011 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze  dne 28. 3. 2011. 
                           
 
 
                           ….………………………… 

                                                                               Hana Braunová 
                                                                                                       Starostka obce  
 

 
 


