ZÁPIS č. 10/2014
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 22.12. 2014 v budově OÚ v Mezouni
Přítomni: Hana Braunová, Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, , Ivan Ouřadník, Hana Kailová,
Zdeněk Veselý, Martin Kokrda
PROGRAM JEDNÁNÍ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
Rozpočtové provizorium na rok 2015
Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2014
Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu MŠ na r. 2014
Smlouva s VaK Beroun na provozování vodovodu a kanalizace
Plán inventarizace k 31.12. 2014
Složení inventurní komise
Pověření starostky k provádění rozpočtových opatření
Ostatní - zimní údržba
- informace o projednání územně analytických podkladů Berounska
- K ČOV prodloužení povolení
- jednání se ZD Mořina
- Technické služby Beroun zdražení služeb
- příspěvek na pečovatelskou službu
- řešení bioodpadů
- otevření kasičky s dobrovolnými příspěvky z akce „rozsvěcení vánočního stromečku“

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání. Dále navrhla za zapisovatele paní Janu
Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni p. Mgr. Jan Škeřík, p. Hana Kailová.
1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkol vyplývající z úpravy plochy pro umístění dalších kontejnerů na tříděný odpad nebyl dořešen. Není
shoda na vytipovaném místě. Další úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva byly splněny.
2) Rozpočtové provizorium na rok 2015
Vzhledem k tomu, že dosud nejsou známy a ujasněny všechny závazné ukazatele rozpočtu na rok 2015, je
navrženo do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2015 rozpočtové provizorium, v němž výdaje budou
v jednotlivých měsících čerpány dle skutečnosti předcházejícího roku povýšené max. o 10 %. Veškeré výdaje
nad rámec těchto zásad budou jednotlivě odsouhlaseny obecním zastupitelstvem.
Úhrada výdajů na pořízení rozhlasové ústředny – v měsíci lednu až únoru 2015 se předpokládá úhrada za
nákup nové rozhlasové ústředny od firmy VSV connect, s.r.o. včetně montáže za cenu do maximální výše
32 000,-- Kč.
OZ schvaluje ve smyslu rozpočtového provizoria na rok 2015 výdaje v lednu, popř. únoru 2015 na pořízení
rozhlasové ústředny do max. výše 32 000,-- Kč všemi hlasy.
3) Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2014
Tento bod programu bude projednán na příštím jednání obecního zastupitelstva.
4) Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu MŠ 2014 – změna závazných ukazatelů
Paní starostka předložila žádost ředitelky MŠ o úpravu závazných ukazatelů rozpočtu MŠ. Hlavním důvodem
bylo navýšení položky vlivem nákupu dětského povlečení a ručníků a zařazením do rozpočtu nákladů na
DPP. Návrhem změny nebude dotčena celková výše poskytnuté dotace, dojde pouze k přesunu finančních
prostředků v rámci závazných a volných ukazatelů rozpočtu.
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu MŠ na rok 2014 všemi hlasy.

5) Smlouva s VaK Beroun, a.s. na provozování vodovodu a kanalizace
Pan Mgr. Škeřík seznámil OZ s návrhem Smlouvy s firmou VaK Beroun,a.s. o provozování
vodohospodářského majetku obce a zajištění jeho správy. Smlouva se uzavírá od 1.1. 2015 na dobu jednoho
roku s prolongací vždy o další rok.
OZ schvaluje všemi hlasy uzavření Provozní smlouvy o provozování vodohospodářského majetku a zajištění
jeho správy s firmou Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy.
6) Plán inventarizace na provedení inventur za rok 2014
Paní Jelínková předložila OZ návrh časového plánu provedení inventarizace obce za rok 2014
k 31. 12. 2014.
OZ schvaluje plán inventarizace obce na rok 2014 všemi hlasy.
7) Složení inventarizační komise
Paní starostka navrhla členy inventarizační komise pro provedení inventarizace za rok
2014 k 31.12. 2014 ve složení : Bc. Daniel Kokrda – předseda komise, Hana Braunová, Hana Kailová, Ivan
Ouřadník, Ing. Jitka Holovská - členové.
OZ schvaluje složení inventarizační komise všemi hlasy.
8) Pověření paní starostky k provádění rozpočtových opatření
V souvislosti se zahájením nového volebního období navrhla paní Jelínková opětovně schválit pověření paní
starostky Hany Braunové k provádění úprav rozpočtu obce.
Vzhledem k povinnosti sledovat a upravovat měsíčně rozpočet obce na skutečné plnění je navrženo, aby
zastupitelstvo obce pověřilo paní starostku - úpravou rozpočtu a schválením rozpočtového opatření v případě:
- přijetí dotace a nahodilých příjmů obce – schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů
- rovnání rozpočtu ke konci roku –
hlasováno - 5 hlasů pro Mgr. Škeřík, H. Kailová, M.Kokrda, H.Braunová, Zd. Veselý
2 hlasy proti Bc. D. Kokrda, I. Ouřadník
Schváleno.
- měsíčního vyrovnávání rozpočtu v rámci položek jednotlivých paragrafů –
hlasováno - 6 hlasů pro Mgr. Škeřík, H. Kailová, M.Kokrda, H.Braunová, Zd. Veselý, D. Kokrda
1 hlas proti I. Ouřadník
Schváleno.
9) Ostatní
a) Zimní údržba
Paní starostka informovala OZ o hledání dalších možností levnějšího zajištění zimní údržby místních
komunikací. Informovala o jednání s firmou MK zeleň, s.r.o. a předložila cenovou nabídku včetně posypu.
Další cenovou nabídku zaslal prostřednictvím pana Ouřadníka pan Blažek z Vysokého Újezda.
Z nabídky nebylo patrné, zda je vč. DPH a posyp nebyl součástí nabídky.
Pan Ouřadník osloví pana Blažka s žádostí o dopracování nabídky na zimní údržbu.
b) Informace o projednání územně analytických podkladů v rámci okresu Beroun
Paní starostka podala informaci ohledně projednávání záměrů rozvoje regionu na další 2 roky týkající se obce
Mezouň. Předmětem projednání bylo zajištění dopravní obslužnosti na Beroun, kanalizace v obci a opravy
komunikací.
c) Kořenová čistírna odpadních vod – prodloužení povolení
V souvislosti s tím, že obec dosud využívá kořenovou čistírnu odpadních vod v Nučicích, informovala paní
starostka OZ o vydání dalšího prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod do KČOV do konce roku
2016.
d) Jednání se ZD Mořina
Paní starostka podala OZ informaci o výsledku jednání s předsedou ZD Mořina Ing. Kuncem k problému
řešení navážení odpadu na zemědělské plato u Březné a následné vyhrnutí na cestu. Bylo dohodnuto, že ZD
Mořina na své náklady zajistí odvoz odpadu a obec uhradí skládkovné. Na vjezd do Březné ze strany od obce
Mezouň bude umístěna uzamykatelná závora. Ze strany od Kuchaře zajistí závoru obec Tachlovice. Po
vytyčení přesného místa realizuje výrobu a instalaci závor ZD Mořina na své náklady.

e) Technické služby Beroun, a.s. – zdražení služeb
Paní starostka informovala OZ s dopisem od TS Beroun ohledně zdražení svých služeb za likvidaci
komunálního a tříděného odpadu o 2,5 % od roku 2015.
OZ bere informaci na vědomí.
f) Příspěvek na pečovatelskou službu
Paní starostka seznámila OZ s prací pečovatelské služby Senior-care, o.p.s., která pečuje o seniory a
nesoběstačné občany na berounsku a současně i v naší obci.
OZ schvaluje všemi hlasy poskytnutí finančního příspěvku na činnost služby Senior-care,o.p.s. ve výši 5 000,Kč z rozpočtu na rok 2015.
g) Řešení bioodpadů v obci
Paní starostka informovala OZ o zaslané nabídce na zpracování bioodpadů v Chynicích.
Zastupitelům byla nabídka doručena e-mailem a bude řešeno na příštím jednání OZ.
f) Otevření kasičky s dobrovolnými příspěvky z akce „rozsvěcení vánočního stromečku“
U příležitosti rozsvěcení vánočního stromečku a vystoupení dětí z mateřské školy a Junáků byla umístěna u
kapličky kasička na dobrovolné příspěvky. Na zasedání OZ byla otevřena tato kasička s dobrovolnými
příspěvky od občanů otevřena a její obsah spočítán na 2 060,-- Kč. Zastupitelé obce M. Kokrda, I.Ouřadník,
Zd. Veselý a D. Kokrda doplnili tuto sbírku o další finanční příspěvky.
Celková výše příspěvků činila 8 070 Kč. Obec všem přispěvatelům mnohokrát děkuje.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že příspěvek rozdělí stejným dílem pro Mateřskou školu a na konání dětského
dne, které organizačně a finančně zajišťuje KSK Mezouň spolu s Junáky.
OZ schvaluje rozdělení příspěvků všemi hlasy.
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání v 19.30 hod. ukončeno.

Jana Jelínková
zapisovatel

Hana Braunová
starostka

Hana Kailová
ověřovatel

Mgr. Jan Škeřík
ověřovatel

USNESENÍ č. 10/2014
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 22. 12. 2014
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Hana Braunová, Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, Ivan Ouřadník, Hana Kailová,
Zdeněk Veselý, Martin Kokrda
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Rozpočtové provizorium obce Mezouň na rok 2015
Úhradu nákladů spojených s pořízením nové rozhlasové ústředny od firmy VSV conect,s.r.o. do max. výše
32 000,-- Kč
2) Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu mateřské školy na rok 2014
3) Uzavření Provozní smlouvy o provozování vodohospodářského majetku a zajištění jeho správy s firmou
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. s platností od 1.1. 2015 a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy.
4) Plán inventarizace obce na rok 2014
5) Ustavení inventarizační komise pro zajištění inventarizace obce za rok 2014 ve složení Bc. Daniel Kokrda
– předseda komise, Hana Braunová , Hana Kailová, Ivan Ouřadník, Ing. Jitka Holovská - členové.
6) Pověření paní starostky

úpravou rozpočtu a schválením rozpočtového opatření v případě:
- přijetí dotace a nahodilých příjmů obce
- rovnání rozpočtu ke konci roku
- měsíčního vyrovnávání rozpočtu v rámci položek jednotlivých paragrafů
7) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,-- Kč pečovatelské službě Senior-care,o.p.s. z rozpočtu
obce na rok 2015
8) Rozdělení vybraného dobrovolného příspěvku ve výši 8070,-- rovným dílem do MŠ a na pořádání
dětského dne KSK Mezouň.
Toto usnesení č. 10/2014 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 22. 12. 2014.
Zapsáno v Mezouni dne 23. 12. 2014
Hana Braunová
Starostka obce

