ZÁPIS č. 04/2014
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného
dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni
Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana Kailová,
Doc.MUDr. František Chaloupka,CSc., Mgr. Jan Škeřík, Martin Kokrda
PROGRAM JEDNÁNÍ
1) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
2) Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2014
3) Roční účetní závěrka obce Mezouň za rok 2013
Závěrečný účet obce za rok 2013
4) Roční účetní závěrka Mateřské školy Mezouň za rok 2013
5) Stanovení počtu zastupitelů
6) Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku č.parc. 400/1
7) Pronájem části pozemku č. 400/4
8) Darování pozemku od pana Zabloudila č.parc. 184/17
9) Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena na vedení inž. sítí
Smlouvy o věcných břemenech na vedení inž. sítí
10) Žádost o souhlas s provedením protlaku pod komunikací III/10125
11) Ostatní - krizové řízení
- zpráva kontrolního výboru
- přijetí dotace „Zavírák“
- převedení volných fin. prostředků do advokátní úschovy
- sporoinvest – dluhopisy
- kontejnery na tříděný – odpad
- Dětský den –dar od pana M.Kokrdy firma MK zeleň
- PRVKUK
- Opravy kanalizačních vpustí - cena
- Dotace KSK

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání. Dále navrhla na zapisovatele
paní Janu Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni pan Doc.MUDr. František Chaloupka,CSc. a paní
Hana Kailová.

1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva byly splněny.
2) Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2014
Paní Jelínková předložila obecnímu zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu na rok
2014. Rozpočtové opatření zahrnuje změny týkající se přijetí dotace na akci Mezouňský zavírák ve
výši 28 000,-- Kč a dále dotaci na volby do Evropského parlamentu ve výši 17 800,--Kč. Na
položkách výdajů se jedná o rekonstrukci pískoviště do MŠ, čerpání výdajů na volby v rámci dotace a
nákup kontejnerů na tříděný odpad.
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2014 všemi hlasy.

3) Roční účetní závěrka obce za rok 2013
Paní Jelínková seznámila OZ s výsledky roční účetní závěrky obce za rok 2013, jejíž součástí
byla inventarizační zpráva a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 se
závěrem nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím
přezkoumání, které již byly napraveny.
OZ schvaluje roční účetní závěrku obce za rok 2013 všemi hlasy.
Pro hlasovali: Hana Braunová, Martin Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, Ing. Miroslav Hrubý, Hana
Kailová, Doc.MUDr. František Chaloupka, CSc., Ivan Ouřadník.
Protokol o schválení účetní závěrky obce Mezouň za rok 2013 je přílohou tohoto zápisu.

- Závěrečný účet obce za rok 2013
Obecní zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce Mezouň za rok 2013. S výsledky
hospodaření seznámila OZ paní Jelínková.
Příjmy činily k 31.12. 2013
8.986 127,35 Kč
Výdaje
2.967 349,48 Kč
Výsledek úspora
6.018 777,87 Kč před zdaněním
Výrazná úspora rozpočtu vznikla oproti plánu vlivem příjmů za prodej plynovodu firmě
RWE, která byla realizována prostřednictvím DSO VYKO. Podíl z prodeje plynovodu pro
obec Mezouň činil 913 500 Kč. Dále byl úspěšně směněn pozemek obce „Na Marjánce“ za
pozemek v centru obce s přijatým doplatkem ve výši 2.787 500 Kč.
Nebyla uskutečněna plánovaná investiční akce rekonstrukce obecního úřadu, na kterou byl
pro rok 2013 vyčleněn v rozpočtu 1 mil. Kč. V hodnotě 1 mil. korun byly nakoupeny státní
spořící dluhopisy se splatností 3 roky.
OZ schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 všemi hlasy bez výhrad.
4) Roční účetní závěrka Mateřské školy Mezouň za rok 2013
Paní Jelínková přeložila obecnímu zastupitelstvu ke schválení roční účetní závěrku
příspěvkové organizace Mateřské školy Mezouň za rok 2013.
Obecní zastupitelstvo schvaluje roční účetní závěrku Mateřské školy za rok 2013 všemi
hlasy. Pro hlasovali: Hana Braunová, Martin Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, Ing. Miroslav Hrubý,
Hana Kailová, Doc.MUDr. František Chaloupka, CSc., Ivan Ouřadník.
Protokol o schválení účetní závěrky Mateřské školy Mezouň za rok 2013 je přílohou tohoto
zápisu.
Výsledkem hospodaření Mateřské školy Mezouň je úspora ve výši 610,02 Kč.
OZ schvaluje všemi hlasy převedení hospodářského výsledku MŠ Mezouň ve výši 610.02 Kč
do rezervního fondu MŠ.
5) Stanovení počtu zastupitelů
V souvislosti s přípravou voleb do zastupitelstev obcí je povinnost ve smyslu zákona
č.128/2000 Sb. o obcích stanovit počet členů zastupitelstva obce pro další volební období.
Paní starostka navrhla opětovně sedmičlenné zastupitelstvo.
OZ schvaluje stanovení počtu zastupitelů pro další volební období v počtu 7 členů všemi
hlasy.
6) Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku č.parc. 400/1
Paní starostka předložila OZ žádost o pronájem části poz.č.parc. 400/1, kterou tvoří spojovací
cesta ke komunikaci č. 405 za domem pana Majera č.p. 38.
OZ schvaluje všemi hlasy vyhlášení záměru pronájmu části poz.č.parc. 400/1 dle vyznačení
kat. mapě za cenu ročního nájemného 80,-- Kč za 1 m2.
7) Pronájem části pozemku obce č. 400/4 k umístění reklamního poutače.
Paní starostka předložila OZ cenovou nabídku firmy Schenker na pronájem části pozemku o
rozloze 6 m2 č.parc. 400/4 k umístění reklamního poutače za cenu 15 000,-- Kč ročně.
OZ schvaluje pronájem části poz.č.parc. 400/4 k umístění reklamního poutače za cenu
15 000,-- Kč ročně všemi hlasy.
Pověřuje paní starostku uzavřením nájemní smlouvy.
8) Darování pozemku od pana Zabloudila č.parc. 184/17
Paní starostka předložila OZ návrh přijmout do vlastnictví formou daru od pana Zabloudila
pozemek u autobusové zástavky Na Letníku č.parc. 184/17.
OZ schvaluje darování poz.č.parc. 184/17 všemi hlasy.

9) Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena na vedení inž. sítí
Paní starostka předložila OZ žádost zástupce paní Kůrovcové pana Vojtíška o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí na věcná břemena pro vedení inženýrských sítí přes pozemek
obce č.parc. 271/35 pro stavbu RD na poz.č.parc. 271/41.
OZ konstatovalo, že žádost neobsahuje projektovou dokumentaci na vedení požadovaných
inženýrských sítí shodnou s podklady předávanými na odbor výstavby MěÚ Beroun vhodnou
pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí.
Pověřuje Mgr. Škeříka dalším jednáním s žadatelem.
Smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení inž. sítí ČEZu
Paní starostka předložila OZ smlouvy o zřízení věcných břemen pro vedení kVN, kNN a TS
Na Kopanině na poz č.parc. 352/3, 330/68, 400/1, 402/2, 405, 406, 407/3 a 422 v k.ú. Mezouň za
jednorázovou úplatu v celkové výši 201 240,-- Kč.
OZ schvaluje uzavření smluv všemi hlasy.

10) Žádost o souhlas s provedením protlaku pod komunikací III/10125
Paní starostka seznámila OZ se žádostí zástupce paní Kůrovcové o souhlas s provedením
protlaku pod komunikací III/10125 a dále na pozemku obce č.parc. 271/35za účelem vedení
kNN pro stavbu RD.
OZ konstatuje, že před povolením vedení prozatímního kNN musí být uzavřena s obcí
smlouva o smlouvě budoucí a doložena projektová dokumentace.
11) Ostatní
- Krizové řízení
Paní starostka informovala OZ, že proběhne kontrola připravenosti obce na krizové řízení za
mimořádných situací. V této souvislosti bude třeba zařadit do rozpočtu obce nákup
nezbytného vybavení a materiálu.
- Zpráva kontrolního výboru
Mgr. Jan Škeřík seznámil OZ se zprávou kontrolního výboru obce, obecní zastupitelstvo se
bude zabývat doporučenými závěry.
- Dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek na akci
„Mezouňský zavírák 2014“
Paní starostka informovala OZ o přidělení dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy
památek na akci Mezouňský zavírák 2014“ ve výši 28 000,-- Kč.
OZ schvaluje všemi hlasy přijetí dotace na akci Mezouňský zavírák 2014 ve výši 28 000,--Kč
a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
- zhodnocení volných finančních prostředků vložením na vhodnější účty
OZ projednávalo možnosti zhodnocení volných finančních prostředků obce formou uložení
na spořící účty nebo do advokátní úschovy. Pan Mgr. Škeřík nabídl možnost uložení volných
finančních prostředků obce do advokátní úschovy formou uzavření svěřenecké smlouvy
s pevným úročením 0,525 % p.a. s dostupností finančních prostředků do 3 pracovních dnů.
Dále byly posuzovány možnosti uložení na spořící účet u České spořitelny s úročením 0,2 %
p.a. a u KB Beroun s úročením 0,2 % + 0,3 % v případě půlroční výpovědní lhůty.
Obecní zastupitelstvo schvaluje uložení volných finančních prostředků ve výši 8 mil. Kč do
advokátní úschovy Mgr. Jana Škeříka formou svěřenecké smlouvy.
Hlasováno: 6 hlasů pro – H. Braunová, Ing. M. Hrubý, M.Kokrda, H.Kailová,Doc.MUDr. Fr.
Chaloupka, CSc., I.Ouřadník.
Pan Mgr. J.Škeřík oznámil skutečnost ve smyslu § 83, odst. 2 zákona 128/2000 o obcích a
zdržel se hlasování.

- Použití finančních prostředků z podílových listů Sporoinvestu na nákup státních
spořících dluhopisů
Paní starostka informovala OZ o možnosti dalšího nákupu státních dluhopisů. Vzhledem
k tomu, že květnová edice není výhodná nebude obec nakupovat další státní dluhopisy.
- Kontejnery na tříděný odpad
V souvislosti s rozhodnutím zastupitelstva o rozšíření počtu sběrných míst na tříděný odpad
předložila paní starostka cenovou nabídku od TS Beroun, s.r.o. na nákup kontejnerů na sklo a
papír a dále na nákup popelnic za celkovou částku 49 000,-- Kč. Před nákupem kontejnerů je
nutno připravit plochy pro jejich umístění.
OZ schvaluje nákup kontejnerů na tříděný odpad všemi hlasy.
- Dětský den v obci
Dětský den v obci se bude konat 15. 6. 2014. Organizátorem je KSK Mezouň a Junák.
Obec obdržela od firmy Schenker, s.r.o. drobné soutěžní ceny na tuto akci.
Pan Martin Kokrda – firma MK zeleň přispěla na nákup soutěžních cen částkou 4000 Kč.
OZ schvaluje přijetí příspěvků na Dětský den všemi hlasy.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací StČ kraje – PRVKUK
V souvislosti se schválenou změnou řešení kanalizace v obci je třeba požádat o změnu
v dokumentaci kraje (změna PRVKUKu). Zpracování podkladů a žádosti o změnu bude
zajišťovat firma Vodohospodářské a inž. služby, s.r.o. za cenu 19 000,-- Kč bez DPH.
OZ schvaluje zpracování podkladů a změny za částku 19 000,-- kč bez DPH všemi hlasy.
- Opravy kanalizace a kanalizačních vpustí – firma RISL s.r.o.
Firma RISL s.r.o. prováděla opravy kanalizačních a kanalizace. Obec požadovala specifikaci
ceny a rozporovala výši některých položek. Cena byla firmou RISL, s.r.o. snížena na
149 000,-- Kč bez DPH z původní částky 160 500,-- Kč.
OZ schvaluje snížení ceny všemi hlasy.
- Dotace KSK Mezouň
Paní starostka navrhla na základě žádosti a plánu činnosti na rok 2014 KSK Mezouň
přidělení 1. části dotace KSK Mezouň ve výši 10 000,--Kč.
OZ schvaluje vyplacení KSK Mezouň 1. části dotace ve výši 10 000,-- Kč všemi hlasy.
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 20.30 hod.
ukončeno.

Jana Jelínková
zapisovatel

Hana Kailová
ověřovatel

Hana Braunová
starostka

Doc.MUDr. František Chaloupka,CSc.
ověřovatel

USNESENÍ č. 04/2014
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26.5. 2014
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Hana Kailová, Doc.MUDr.
František Chaloupka,CSc., Mgr. Jan Škeřík, Martin Kokrda
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2014
2) Roční účetní závěrku obce za rok 2013
Závěrečný účet obce za rok 2013 bez výhrad

3) Roční účetní závěrku Mateřské školy Mezouň za rok 2013
Převedení hospodářského výsledku MŠ Mezouň ve výši 610.02 Kč do rezervního fondu
Mateřské školy.
4) Stanovení počtu zastupitelů pro další volební období v počtu 7 členů
5) Vyhlášení záměru pronájmu části poz.č.parc. 400/1 dle vyznačení v kat. mapě za cenu
ročního nájemného 80,-- Kč za 1 m2.

6) Nájemní smlouvu s firmou Schenker,s.r.o. na pronájem části pozemku poz.č.parc. 400/4
v k.ú. Mezouň za účelem umístění reklamního poutače za cenu 15 000,-- ročně na dobu
určitou do 31.5. 2019.
7) Přijetí do vlastnictví formou daru od pana Pavla Zabloudila pozemek u autobusové
zástavky Na Letníku č.parc. 184/17.
8) Přijetí dotace na akci „Mezouňský zavírák 2014“ ve výši 28 000,--Kč a pověřuje paní
starostku podpisem smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského fondu kultury a
obnovy památek.
9) Uložení volných finančních prostředků obce ve výši 8 mil. Kč do advokátní úschovy Mgr.
Jana Škeříka formou svěřenecké smlouvy a pověřuje paní starostku jejím podpisem.
10) Nákup kontejnerů na tříděný odpad
11) Přijetí příspěvků na dětský den.
12) Zpracování a podání žádosti na změnu PRVKUK za cenu 19 000,-- bez DPH.
14) vyplacení KSK Mezouň 1. části dotace ve výši 10 000,-- Kč
Toto usnesení č. 04/2014 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 26.5. 2014.
Zapsáno v Mezouni dne 27.5. 2014
Hana Braunová
Starostka obce

