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ZÁPIS c. 03/2011
zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezoun konaného
dne 2.6.2011 v budove OÚ v Mezouni

Prítomni: Hana Braunová, Martin Kokrda, Hana Kailová,
Ivan Ouradník, Mgr. Jan Škerík, Doc.MUDr. František Chaloupka
Omluven: Ing. Miroslav Hrubý
PROGRAM

I)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
II)

JEDNÁNÍ

Záverecný úcet obce Mezoun za rok 20 I O
Smlouva o vecném bremeni na vedení plynu k poz.c. 46/1
Zábory verejných prostranství - doplnení vyhlášky
Zámer pronájmu staré hasicské zbrojnice, rybníku
Cenové nabídky na opravu strechy MŠ
Prijetí obce Lužce do Sdružení Ceský kras - Pláne
VYKO - kupní smlouva na prodej plynovodu
Záverecný úcet regionu Ceský kras - Pláne
Záverecný úcet sdružení VYKO
Bioodpad
Ostatní - znak obce

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání, byl prijat bez pripomínek.
Dále navrhla na zapisovatele paní Jelínkovou. Overovateli byli urceni pan Martin Kokrda a
paní Hana Kailová
1) Záverecný úcet obce za rok 2010
Pan Ivan Ouradník, predseda financního výboru, seznámil OZ se záverecným úctem obce za
rok 2010,
kdy príjmy cinily 4951 469,36--Kc, výdaje 4175 129,69 Kc. Výsledkem je
úspora 776 339,67 Kc.
Dále bylo OZ seznámeno se stavem majetku, hospodarením v MŠ a se záverem auditu
(s výsledkem prezkoumání hospodarení obce kontrolním orgánem Krajského úradu StC kraje)
za rok 2010 s tímto výsledkem: "pri prezkoumání hospodarení obce za rok 2010 nebyly
zjišteny chyby a nedostatky" .
OZ schvaluje Záverecný úcet obce za rok 2010 jehož soucástí je i zpráva o výsledku
prezkoumání hospodarení za rok 2010 bez výhrad všemi hlasy.
OZ schvaluje všemi hlasy hospodárský výsledek materské školy ve výši 562,91 Kc a ukládá
jeho prevedení do rezervního fondu materské školy.
2) Smlouva o vecném bremeni na vedení plynu k poz.c. 46/1
Paní starostka seznámila OZ s návrhem smlouvy na zrízení vecného bremene pro vedení
plynu na pozemcích obce c.parc. 402/2 a 402110.
OZ schvaluje smlouvu o zrízení vecného bremene všemi hlasy.
3) Zábory verejných prostranství - doplnení vyhlášky
Pan Mgr.Škerík predložil OZ návrh na úpravu OZV c. 1/2010 o místních poplatcích formou
nové vyhlášky c 1/2011. Úprava zmírnuje vybírání poplatku za zábory v prvních dnech a
zohlednuje obcany, kterí opravují své nemovistosti.
OZ schvaluje vyhlášku C. 1/2011 všemi hlasy.
4) Zámer pronájmu staré hasicské zbrojnice a místního rybníku

OZ projednalo na svém zasedání zámer pronajmout budovu staré hasicské zbrojnice,
umístenou na poz.c. parc .. 74 o celkové výmere 51 m2 novému nájemci.
OZ schvaluje zámer pronájmu všemi hlasy .
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Dále byl projednán zámer pronajmout novému nájemci místní rybník vedený na poz c. parc .
33 o celkové výmere 2119 m2. OZ schvaluje zámer pronájmu rybníku všemi hlasy.
Zájemci mohou podávat své nabídky na obecním úrade v Mezouni do 30. cervna 2011.
5) Cenové nabídky na opravu strechy MŠ
V souvislosti s plánovanou výmenou strešní krytiny materské školy byly osloveny firmy
s žádostí o podání cenové nabídky na tuto akci. Výberem firmy z predložených cenových
nabídek byla poverena stavební komise.
6) Prijetí obce Lužce do Sdružení Ceský kras - Pláne
Paní starostka predložila obecnímu zastupitelstvu žádost obce Lužce o prijetí do Sdružení
Ceský kras - Pláne.
OZ schvaluje prijetí obce Lužce do regionu Ceský kras - Pláne všemi hlasy.
7) VYKO - kupní smlouva na prodej plynovodu
Paní starostka seznámila OZ se zámerem Sdružení VYKO prodat plynovod budovaný v rámci
tohoto sdružení firme RWE GasNet, s.r.o. Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem výše
uvedeného plynovodu.
8) Záverecný úcet regionu Ceský kras - Pláne za rok 20100
Paní Jelínková seznámila Obecní zastupitelstvo se záverecným úctem regionu Ceský kras Pláne za rok 2010.
Pred hlasováním o bodu c. 8) se z dalšího jednání omluvil pan Martin Kokrda.
OZ schvaluje záverecný úcet regionu Ceský kras - Pláne za rok 2010 všemi hlasy.
9) Záverecný úcet sdružení VYKO
Paní Jelínková seznámila Obecní zastupitelstvo se záverecným úctem sdružení VYKO za rok
2010. OZ schvaluje záverecný úcet sdružení VYKO za rok 2010 všemi hlasy.
10) Nabídka popelnicových nádob na "bioodpad"
Paní Jelínková podala OZ informaci o možnosti využívat v obci nádoby na bioodpad.
Nádoby nabízejí technické služby Beroun zdarma. vývoz by stál približne 50,-- Kc bez DPH.
Cena se bude kalkulovat dle poctu odebraných nádob. V léte by probíhal svoz každý týden,
v zimním období lx za 14 dnu. Obcanum bude podána informace formou obežníku a
uverejnením na webových stránkách obce.
11) OSTATNÍ
a) Zrízení Rady detí a mládeže
Paní starostka predložila OZ návrh na zrízení Rady detí a mládeže. Tato rada bude složená
ze clenu místní organizace JUNÁKA a svými námety a iniciativou se bude podílet na
realizaci akcí obce zamerených na práci s detmi a pro deti.
Obecní zastupitelstvo schvaluje zrízení Rady detí a mládeže všemi hlasy.
b) Odmena pri skoncení volebního období
Paní starostka informovala obecní zastupitelstvo, že v souvislosti s novými volbami do OZ
v ríjnu lonského roku vznikl panu Ing.M. Hrubému nárok na odmenu pri skoncení volebního
období ve výši petinásobku jeho platu. Odmena nebyla dosud vyplacena na nebylo s ní
kalkulováno v rozpoctu obce na rok 2011.
OZ schvaluje vyplacení této nárokové odmeny v nejbližším výplatním období všemi hlasy a
soucasne poveruje financní výbor prípravou rozpoctového opatrení pro zajištení krytí
prostredku rozpoctu na tuto výplatu.
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c) Firma Elektroštika, s.r.o. - zábor verejného prostranství
V souvislosti s platnou vyhláškou c. 1/2011 o užívání verejného prostranství byl této firme
vymeren zábor za užívání verejného prostranství pri budování elektrického vedení VN a NN
v obci ve výši 199 000,-- Kc. Paní starostka navrhla rozložit tuto platbu na dve cásti a to
100 000,-- Kc je splatno ihned po dorucení výmeru a 99 000,- Kc je splatno do konce roku
2011 nebo bude zapocteno jako kompenzace prací, které pro obec firma Elektroštika provede.
OZ schvaluje návrh na rozložení plateb za zábor verejného prostranství všemi hlasy.
d) Verejné osvetlení v trase vedení budovaného nízkého napetí pro lokalitu NaKopanine
Firma Dvorácek zpracovala návrh projektové dokumentace pro stavební povolení na vedení
verejného osvetlení v trase vedení budovaného nízkého napetí pro lokalitu Na Kopanine.
OZ poveruje pana ing. Hrubého jednat s firmou Dvorácek o zajištení vydání stavebního
povolení na tuto akci dle predložené PD. Financní podíl obce za platbu za vydání stavebního
povolení bude v pomeru k poctu svítidel, které jsou v puvodní staré zástavbe k poctu svítidel
v nové lokalite Na Kopanine.
e) Návrh znaku obce MezouD
Vzhledem k tomu, že se ve verejném projednávání obcané k predloženým návrhum nevyjádrili,
vybralo OZ dva návrhy, které ješte zaradí do užšího výberu a zverejní je v Mezounském obežníku
k posouzení obcany.
f) Složení konkurzní komise na výber reditelky MŠ MezouD
V souvislosti s vyhlášením nového výberové rízení na funkci reditelky MŠ Mezoun
OZ schvaluje zrízení konkurzní komise a jmenování zástupcu obce do konkurzní komise na
obsazení místa reditelky Materské
školy Mezoun
paní Hanu Braunovou a paní Hanu
Kailovou všemi hlasy.

Vzhledem k tomu, že byly vycerpány všechny body programu, bylo jednání ukonceno
ve 20.30 hod.
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Jan~ Jelínková
zapIsovatel

Hana Kailová
Overovatel

Hana Braunová
starostka
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Martin Kokrda
overovatel

USNESENÍ

C.

03/2011

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezoun konaného dne 28.3.2011
v budove OÚ v Mezouni podle zákona císlo 128/2000 Sb.
Prítomni: Hana Braunová, Martin Kokrda, Hana Kailová, Ivan Ouradník, Mgr. Jan Škerík,
Ooc.MUDr. František Chaloupka
Omluven: Ing. Miroslav Hrubý

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Záverecný úcet obce za rok 2010 jehož soucástí je i zpráva o výsledku prezkoumání
hospodarení za rok 2010 bez výhrad
Hospodárský výsledek materské školy ve výši 562,91 Kc a ukládá jeho prevedení do
rezervního fondu materské školy.
2) Smlouvu na zrízení vecného bremene pro vedení plynu na pozemcích obce c.parc. 402/2 a
402/10 za úplatu I 500,-- Kc.
3) Vyhlášku c. 1/2011 o užívání verejného prostranství, kterou se mení vhláška

C.

1/2010

4) Zámer pronajmout budovu staré hasicské zbrojnice, umístenou na poz.c. parc .. 74 o
celkové výmere 51 m2
5) Zámer pronajmout novému nájemci místní rybník vedený na poz
výmere 2119 m2.

C.

parc.

33 o celkové

6) Prijetí obce Lužce do regionu Ceský kras - Pláne
7) Záverecný úcet regionu Ceský kras - Pláne za rok 2010
8) Záverecný úcet sdružení VYKO za rok 2010
9) Zrízení Rady detí a mládeže v obci Mezoun
10) Vyplacení odmeny ing. Miroslavu Hrubému jako nárokové složky pri skoncení
volebního období
11) Rozložení plateb firme Elektroštika, s.r.o za zábor verejného prostranství ve smyslu
bodu 11c) tohoto zápisu
12) Zrízení konkurzní komise pro výber reditelky MŠ Mezoun ajmenování zástupcu obce do
konkurzní komise na obsazení místa reditelky Materské
školy Mezoun
paní Hanu
Braunovou a paní Hanu Kailovou.

Obecní zastupitelstvo neschvaluje:
- zámer Sdružení VYKO prodat plynovod budovaný v rámci tohoto sdružení firme RWE
GasNet, s.r.o.
Toto usnesení

C.

03/2011 je nedílnou soucástí zápisu zjednání OZ ze dne 26. 2011.

Hana Braunová

Starostka obce
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