ZÁPIS č. 02/2015
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 3.2. 2015 v budově OÚ v Mezouni
Přítomni: Hana Braunová, Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, Hana Kailová, Zdeněk Veselý, Martin
Kokrda, Ivan Ouřadník
PROGRAM JEDNÁNÍ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
Řešení provozu Mateřské školy Mezouň
Použití rezervního fondu MŠ
Schválení rozpočtu obce na rok 2015
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ
Schválení podání žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje
Ostatní – energetické štítky budov obce
- vyhláška o odpadech – informace

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání. Dále navrhla za zapisovatele paní Janu
Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni paní Hana Kailová a pan Ivan Ouřadník.
1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou splněny. Jednání se ZD Mořina bylo odloženo
z důvodu dovolené předsedy družstva.
2) Řešení provozu mateřské školy Mezouň
Paní starostka seznámila OZ s podanou peticí od rodičů dětí v MŠ za odvolání paní ředitelky z důvodu její
nemoci, malé komunikace s rodiči a zhoršení předškolní výuky.
OZ zaujalo k petici následující stanovisko:
Odvolání paní ředitelky z důvodu nemoci neschvaluje. Kvalita předškolní výuky se dle stanoviska ČŠI
zlepšila oproti předchozím rokům. Kontrola ze strany ČŠI na pedagogickou činnost i čerpání finančních
prostředků neshledala žádné závady a nedostatky. Připomínky ke špatné komunikaci mezi rodiči a paní
ředitelkou bude OZ řešit až bude paní ředitelka zdravá a bude moci říci k problému své stanovisko.
Dále byl řešen požadavek rodičů, aby byla nepřítomnost paní ředitelky nahrazena kvalifikovaným pedagogem
a ne nekvalifikovanými silami. Paní starostka zajistila k zastupování paní ředitelky kvalifikovanou pracovní
sílu – bývalou paní ředitelku MŠ ze sousední obce. OZ schvaluje všemi hlasy.
Požadavek rodičů na zajištění provozu mateřské školy po dobu jarních prázdnin byl vyřešen uzavřením
pracovní smlouvy s další pracovnicí.
Navýšené mzdové náklady vzniklé požadavky rodičů půjdou z rozpočtu Mateřské školy – rezervního fondu.
OZ požaduje zpětnou informaci o počtu dětí v MŠ během jarních prázdnin z důvodu porovnání efektivnosti
provozu.
OZ schvaluje všemi hlasy zajištění provozu Mateřské školy během jarních prázdnin, tj. od 16.-20. 2. 2015.
3) Schválení čerpání rezervního fondu MŠ
V souvislosti s požadavky rodičů dětí MŠ na zajištění kvalifikovaného pedagogického dozoru v Mateřské
škole po dobu nemoci paní ředitelky a dále zprovoznění MŠ během jarních prázdnin navrhuje paní starostka
použít finanční prostředky z rezervního fondu Mateřské školy.
OZ schvaluje použití rezervního fondu MŠ všemi hlasy.
4) Rozpočet obce na rok 2015, rozpočet mateřské školy 2015
Paní Jelínková informovala OZ o návrhu rozpočtu obce na rok 2015, který zpracovával finanční výbor.
Do předloženého návrhu byly dále zahrnuty náklady spojené s plánovanými kulturními akcemi v souvislosti
s přípravou oslav 990. výročí založení obce a pořízením slavnostního znaku a vlajky obce.
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Rozpočet je navržen jako vyrovnaný, kdy příjmy a výdaje budou činit 5.338 400,-- Kč.

OZ schvaluje všemi hlasy předložený návrh rozpočtu obce na rok 2015 v paragrafovém znění jako
vyrovnaný. Závaznými ukazateli rozpočtu obce je paragrafové znění rozpočtu.
Rozpočet Mateřské školy 2015 – součástí rozpočtu obce je i rozpočet MŠ, který zahrnuje
neinvestiční výdaje na provoz mateřské školy – neinvestiční dotace bude činit 200 000,-- Kč.
OZ schvaluje všemi hlasy stanovení závazných ukazatelů rozpočtu MŠ na r. 2015 a stanovení
hospodářského výsledku MŠ na rok 2015 jako nulové.
5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ
Pan Mgr. Škeřík informoval OZ návrhu smlouvy o smlouvě budoucí s firmou ČEZ o zřízení
věcného břemene a smlouvě o právu provést stavbu kNN pro poz.č.parc. 399/270 přes pozemek
obce č.parc. 406 v k.ú obce Mezouň. OZ schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na poz.č.parc. 406 všemi hlasy.
6) Schválení podání žádostí o dotace z fondů KÚ Středočeského kraje
V souvislosti s vypsáním tematického zadání pro čerpání finančních prostředků z fondů KÚ
Středočeského kraje pro rok 2015 navrhla paní starostka podat žádost o dotaci ze
Středočeského fondu rozvoje obcí a měst KÚ Středočeského kraje na akci „Stavební úpravy
obecního úřadu Mezouň č. 72“.
OZ schvaluje podání žádosti o dotaci všemi hlasy.
Obec se zavazuje spolufinancovat projekt ve výši minimálně 5 % z celkového nákladu projektu.
7) Ostatní
- energetické štítky budov obce
Paní starostka informovala OZ o povinnosti zřizování energetických štítků budov obce od 1.6. 2015 a
možnosti oslovit dodavatele společně prostřednictvím Regionu Český kras - Pláně.
Pan Mgr. Škeřík zjistí podrobnosti ze zákona do příštího jednání OZ.
- vyhláška o odpadech
Mgr. Škeřík bude informovat na příštím jednání OZ o nutnosti zpracovat vyhlášku ve vazbě na novelu
zákona O odpadech platnou od letošního roku.
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

Ivan Ouřadník
ověřovatel
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USNESENÍ č. 02/2015
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 3.2. 2015
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Hana Braunová, Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, Hana Kailová,
Zdeněk Veselý, Martin Kokrda, Ivan Ouřadník,
Obecní zastupitelstvo schvaluje:

1) Zajištění provozu Mateřské školy během jarních prázdnin, tj. od 16.-20. 2. 2015 kvalifikovanou pracovní
silou a revokuje usnesení č. 1/2015 z 13.1. 2015 o přerušení provozu MŠ.

2) Zastupování ředitelky Mateřské školy po dobu její nemoci kvalifikovanou pedagogickou silou.
3) Použití rezervního fondu Mateřské školy k finančnímu zajištění kvalifikovaného pedagogického dozoru
v Mateřské škole po dobu nemoci paní ředitelky a dále ke zprovoznění MŠ během jarních prázdnin.
4) Rozpočet obce Mezouň na rok 2015 jako vyrovnaný, kdy příjmy a výdaje budou činit 5.338 400,-- Kč.
Závaznými ukazateli je paragrafové znění rozpočtu.
Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu Mateřské školy na r. 2015.
Hospodářský výsledek MŠ na rok 2015 jako nulový.

5) Smlouvu o smlouvě budoucí s firmou ČEZ o zřízení věcného břemene na poz.č.parc. 406 pro
vedení kNN k poz.č. 399/270.
6) Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst KÚ Středočeského kraje pro

rok 2015 na akci „Stavební úpravy obecního úřadu Mezouň č. 72“ a zavazuje se
spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu.

Obecní zastupitelstvo neschvaluje:
1) Petici - návrh na odvolání ředitelky Mateřské školy z důvodu její nemoci
Toto usnesení č. 02/2015 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 3.2. 2015.
Zapsáno v Mezouni dne 4.2. 2015

Hana Braunová
Starostka obce

