
 ZÁPIS č. 07/2012 

z veřejného   zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne  15. 11. 2012 v budově OÚ v Mezouni 
 

Přítomni: Hana Braunová,  Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík                                                           

Omluveni: Hana Kailová, Martin Kokrda, Doc.MUDr. František Chaloupka,CSc. 

 
PROGRAM  JEDNÁNÍ 

1)  Nákup státních dluhopisů 

2)  Rozpočtové  opatření č. 3    

3)  Ostatní    

- neinvestiční náklady ZŠ Nučice 

- kanály oprava  u Jednoty 

- VaK  Beroun -  vodovod.  řady  Pod Hájem    

- Oponentní posudek  kanalizace  a ČOV  

- Informace o přípravě směny pozemků č.parc. 312/60,61 za poz. č. 184/1,2 

 

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání.  Dále  navrhla na zapisovatele  

paní Janu Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni  pan Ivan Ouřadník a pan Ing. Miroslav Hrubý.  

 

O možnost účastnit se jednání požádal pan Jan Cholenský – student Právnické fakulty 

Masarykovy univerzity Brno za účelem využití informací pro studium. 

OZ souhlasí s účastí pana Cholenského na jednání zastupitelstva. 

 

1) Nákup státních dluhopisů 

Paní starostka informovala OZ o možnosti nákupu Státních spořících dluhopisů. 

Po zhodnocení finanční situace obce a vzhledem k tomu, že v současné době není možno 

žádat o dotace na stavbu kanalizace a ČOV, rozhodlo obecní zastupitelstvo uvolnit finanční 

prostředky na nákup státních spořících dluhopisů.  

OZ schvaluje všemi hlasy nákup Prémiových spořících státních  dluhopisů ČR 2012-15,  

FIX  %    za částku 5 mil. Kč se splatností 12. 12. 2015. 

 
2) Rozpočtové opatření  č. 3  rozpočtu obce  Mezouň na rok 2012   

Paní Jelínková seznámila  zastupitelstvo s návrhem rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu obce na rok 

2012. Úprava rozpočtu zohledňuje zvýšené neinvestiční náklady na provoz Základní a 

mateřské školy Nučice, do které dochází 40 dětí z naší obce. Dále zachycuje změnu 

financování a zapojení prostředků dlouhodobé likvidity za účelem nákupu Prémiových 

státních spořících dluhopisů. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu na rok 2012 

všemi hlasy.  

 
3) Ostatní 

a) Zvýšené neinvestiční náklady na provoz Základní školy  Nučice 

   Paní starostka seznámila zastupitelstvo  s fakturovanými náklady na provoz školy za školní rok  

   2011/2012. Vzhledem k tomu, že dodaný  přehled neposkytuje dostatečné informace o efektivitě  

   vynaložených nákladů,  požaduje OZ předložení podrobného soupisu. Dále ukládá paní starostce   a  

   panu Mgr. Škeříkovi vyvolat s obcí Nučice jednání ohledně výše fakturové částky a rozkladu  

   vynaložených finančních prostředků. 

b) Informace ohledně přijímání nových dětí do 1. třídy ZŠ Nučice. 

   Paní starostka informovala OZ o nedostatečné kapacitě Základní školy v Nučicích.  Na základě  

   stanoviska  obce Nučice nebudou pro školní rok 2013/2014 přijímány z obce Mezouň děti do   

   1. ročníku. Doporučují využít kapacity Základní školy ve Vysokém Újezdě. 
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c) Oprava kanalizačních vpustí dešťové kanalizace u prodejny Jednoty 

    Paní starostka předložila OZ cenovou nabídku firmy Šlehofer na rekonstrukci 3 ks kanalizačních  

   vpustí  v okolí prodejny Jednoty s tím, aby se zabránilo průtoku přívalových srážek do dvora a   

   sklepa   paní   Svobodové. Předběžná cenová nabídka je 20 000,-- Kč. 

   OZ schvaluje  rekonstrukci  kanalizačních vpustí v daném rozsahu za navrženou cenu 20 000,-- Kč  

   všemi   hlasy. 

 

d) VaK Beroun – převzetí vodovodních řadů Pod Hájem a propojení na obecní vodovod 

   Paní starostka podala informaci o zájmu společnosti VaK Beroun, a.s. o převzetí do svého vlastnictví  

   vodovodních řadů v lokalitě Pod Hájem od firmy Rastas, s.r.o. 

   OZ trvá na komplexním řešení celé lokality.  Tzn. převzetí včetně kanalizace a ČOV a propojení  

   vodovodů za stejných finančních podmínek, jako jsou stanoveny pro společnost Rastas, s.r.o. 

  OZ pověřuje paní starostku jednáním s firmou VaK Beroun v rámci stanovených podmínek. 

 

e) Oponentní posudek na projektovou dokumentaci na stavbu ČOV a kanalizace 

   Paní starostka seznámila OZ s výsledky oponentního posouzení PD firmy Syrinx s.r.o. na stavbu   

  ČOV a kanalizace. Posudek zpracovala firma Jiří Machovec. Navržené řešení odpovídá stanoveným  

  cílům. 

 

f)  Informace o přípravě směny pozemků  ve vlastnictví obce č. 312/60,61 za pozemky č. 0184/1,2 

  Byly zpracovány znalecké posudky  pro určení ceny nemovitostí a dále byl pan Mgr. Škeřík pověřen  

  přípravou směnné smlouvy. 

 

g) Uznání hranice pozemků 

  V souvislosti se zaměřením skutečného stavu pozemku č.parc. 56 v kat. území obce Mezouň 

  Bylo zjištěno, že část   stavby leží na pozemku obce č.parc. 400/1 a dále část místní komunikace  

  zasahuje na pozemek č.parc. 56. OZ schvaluje řešení vzniklé situace uznáním vlastnické hranice  

  všemi hlasy.  

    

 

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body  programu,  bylo jednání  ve  20.00 hod. 

ukončeno. 

 

 

 

 
Jana Jelínková                                     Hana Braunová         

 zapisovatel                                                                                        starostka 

 

 

 

Ivan Ouřadník                                               Ing. Miroslav Hrubý  

  ověřovatel                                                                                                         ověřovatel 
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USNESENÍ č. 07/2012 

 

ze  zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 15.11. 2012   

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

 
Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník,  Mgr. Jan Škeřík,  

Omluveni: Hana Kailová,   Martin Kokrda, Doc.MUDr. František Chaloupka,CSc. 

 

 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1)  Nákup  Prémiových spořících  státních  dluhopisů ČR 2012-15, FIX  %  

     za částku 5 mil. Kč se splatností  12. 12. 2015. 

   

2)  Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu na rok 2012 

 

3)  Rekonstrukci  kanalizačních vpustí  za navrženou cenu 20 000,-- Kč 

 

4)  Uznání vlastnické hranice pozemku  č.parc.  56 v k.ú. Mezouň  

 

 

 

 

Toto usnesení č. 07/2012 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze  dne  15. listopadu  2012.                                        

        

 

 

 

Hana Braunová 

Starostka obce 


