ZÁPIS č. 09/2015
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 24. 11. 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)
8)

Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce na rok 2015
Rozpočtové provizorium rozpočtu obce na rok 2016
Plán inventarizace za rok 2015, složení inventarizační komise
Vyhláška o odpadech – nové znění
Pronájem části poz. č.parc. 400/4
Pracovní úvazek starostky obce
Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distrubuce – poz.č.parc. 400/4
Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce – kNN na poz.č.parc. 400/1, 406, 407/3, 407/4 a 105/3
Smlouva o Sml. budoucí č.parc.400/4 a 415 – telefonní vedení
9) Ostatní
- VÚjezd - smlouva o spolupráci (komunikace obchvat)
- věcné břemeno – přípojka plynu (p. Švára)
- Prodloužení stavebního povolení - OÚ, býv.hasičská zbrojnice
- Software – majetek, mzdy, DPH
- faktura obec Tachlovice – údržba hřbitova
- žádost o vrácení ½ peněz za přípojku plynu
- chodníky – projekt
- splatnost dluhopisů
- pracovní místo - od Úřadu práce

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání. Dále navrhla za zapisovatele paní Janu
Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni pan Mgr. Jan Škeřík a pan Bc. Daniel Kokrda
1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou plněny.
2) Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce na rok 2015
Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtového opatření č. 7, které mj. zohledňuje zvýšené výdaje za
nákup a výměnu vodoměrů pro občany, pořízení nového softwaru a podíl na údržbě hřbitova v Tachlovicích.
Příjmová část rozpočtu se mj. zvyšuje o příjmy z věcných břemen, příspěvky od EKO-KOMu a popl. od
obyvatel.
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce na rok 2015 všemi hlasy.
3) Rozpočtové provizorium rozpočtu obce Mezouň na rok 2016
Vzhledem k tomu, že dosud nejsou známy a ujasněny všechny závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016, je
navrženo do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2016 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.
OZ schvaluje rozpočtové provizorium rozpočtu obce na rok 2016 všemi hlasy.
4) Plán inventarizace za rok 2015
Paní Jelínková předložila OZ návrh časového plánu provedení inventarizace obce za rok 2015
k 31. 12. 2015.
OZ schvaluje plán inventarizace obce na rok 2015 všemi hlasy.
5) Složení inventarizační komise
Paní starostka navrhla členy inventarizační komise pro provedení inventarizace za rok 2015 k 31.12. 2015
ve složení: Bc. Daniel Kokrda – předseda komise, Hana Braunová, Hana Kailová, Ivan Ouřadník, Ing. Jitka
Holovská - členové.
OZ schvaluje složení inventarizační komise všemi hlasy.
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6) Obecně závazná vyhláška o odpadech č. 1/2015
OZ opětovně projednalo vyhlášku č. 1/2015 o odpadech. Do návrhu byly zapracovány připomínky z Odboru
kontroly a dozoru MV - obec bude zajišťovat sběr kovů a 2x ročně sběr nebezpečného odpadu.
OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Mezouň všemi hlasy s účinností od 1.1.2016.
7) Pronájem části pozemku č.parc. 400/4
Na základě vyhlášeného záměru byla OZ předložena žádost na pronájem části poz.č. parc. 400/4 za účelem
parkování autobusu za nabídkovou cenu 5,-- Kč za 1m2/na měsíc od pana Josefa Čuby.
OZ schvaluje pronájem části poz. č. parc. 400/4 o velikosti 40 m2 za cenu 5,-- Kč za 1 m2 měsíčně panu Josefu
Čubovi všemi hlasy. Pověřuje paní starostku uzavřením nájemní smlouvy.

8) Pracovní úvazek paní starostky
Na základě usnesení OZ z ustavujícího zasedání dne 3.11.2014 byla paní starostka uvolněna pro výkon
funkce starostky na dobu jednoho roku. OZ schvaluje všemi hlasy, aby funkce starostky obce byla i nadále
vykonávána jako dlouhodobě uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích, a to do 31.12.2016.
9) Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distrubuce – poz.č.parc. 400/4
Pan Mgr. Škeřík předložil OZ návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na poz.č.parc. 400/4 pro vedení NN a
zřízení elektro-přípojky k poz.č. parc. 74 za jednorázovou úhradu 1 000,-- Kč.
OZ schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na poz.č. parc. 400/4 všemi hlasy.
Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce – kNN na poz.č.parc. 400/1, 406, 407/3, 407/4 a
105/3 v k.ú. Mezouň
Pan Mgr. Škeřík dále předložil OZ návrh smlouvy s ČEZ distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene pro vedení
kNN na poz.č.parc. 400/1, 406, 407/3, 407/4 a 105/3 v k.ú. Mezouň za jednorázovou úplatu 250,-- Kč bez DPH
za 1 bm vedení.
OZ schvaluje všemi hlasy smlouvu s ČEZ distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene pro vedení kNN na
poz.č.parc. 400/1, 406, 407/3, 407/4 a 105/3 v k.ú. Mezouň za jednorázovou úplatu 250,-- Kč bez DPH za 1 bm
vedení. OZ pověřuje paní starostku podpisem smlouvy.
Smlouva budoucí o zřízení služebnosti na poz č. 400/4 a č.parc. 415 – telefonní vedení – uložení optického
kabelu
Pan Mgr. Škeřík informoval OZ o připravované smlouvě budoucí o zřízení služebnosti za účelem vedení
telekomunikačního kabelu za jednorázovou úhradu 250,-- Kč za 1 bm vedení. Konečné znění smlouvy bude
projednáno na příštím jednání OZ, t.č. jsou vedena jednání o konečném obsahu smlouvy.

10) Ostatní
Smlouva o spolupráci s firmou VÚjezd, s.r.o.
Paní starostka informovala OZ o připravované Smlouvě o spolupráci s firmou VÚjezd, s.r.o. za účelem
získání pozemků pro stavbu obchvatové komunikace na Vysokém Újezdě. K upřesnění smlouvy je
třeba sjednat schůzku se zástupci firmy VÚjezd, s.r.o.
Smlouva budoucí o zřízení služebnosti pro vedení plynovodní přípojky k poz. č.parc. 51/1
Návrh smlouvy nebyl ze strany majitele poz.č.parc. 51/1 předložen, proto smlouva nebude projednávána.
Majitel bude písemně vyzván k předložení návrhu smlouvy.
Prodloužení platnosti stavebního povolení - Obecní úřad, bývalá hasičská zbrojnice
Paní starostka podala informaci o nutnosti požádat o prodloužení stavebního povolení na rekonstrukci obecního
úřadu a bývalé hasičská zbrojnice. OZ bere informaci na vědomí.
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Nákup softwaru – majetek, mzdy, DPH
Paní Jelínková informovala OZ o potřebě zakoupit software na zpracování DPH a dále na zpracování mezd a
majetku. Současné programy nebudou již dále firmou Alis, s.r.o. aktualizovány pro svoji zastaralost. Z tohoto
důvodu je nutno koupit nový software.
OZ schvaluje všemi hlasy nákup modulu DPH, mzdy a majetek za cenu 19.094,-- Kč vč. DPH.
Faktura – údržba hřbitova Obec Tachlovice
Paní starostka informovala OZ o zvýšeném podílu nákladů na údržbu hřbitova v Tachlovicích v souvislosti
s generální údržbou a odstraněním stromů a keřů. Bylo konstatováno, že současná smlouva s Obcí Tachlovice
bude vypovězena a zpracována smlouva nová. OZ pověřuje paní starostku jednáním s obcí Tachlovice a pana
Mgr. Škeříka přípravou nové smlouvy.
Žádost o vrácení ½ peněz za přípojku plynu
Paní starostka předložila OZ žádost paní Ryšavé o vrácení poloviny příspěvku na zbudování plynovodní
přípojky v souvislosti se splněním podmínky trvalého pobytu. Vzhledem k tomu, že se jedná o usnesení OZ
z roku 1999, je nutno dohledat konkrétní zápis z jednání OZ a žádost posoudit. Bude řešeno na příštím jednání.
Příprava projektů na chodníky v obci
Paní starostka informovala OZ o nutnosti zahájit projektovou přípravu na vybudování chodníků v obci.
Náklady na zpracování PD je třeba zapracovat do rozpočtu roku 2016.
Splatnost Spořících státních dluhopisů

Paní Jelínková seznámila OZ se splatností spořících státních dluhopisů, které obec nakoupila v hodnotě
5 mil. Kč. O dalším zhodnocení těchto finančních prostředků bude OZ jednat na zasedání v lednu 2016.
Společensky účelné pracovní místo hrazené z Úřadu práce
Paní starostka informovala OZ o vytvoření pracovního místa na dobu určitou pro uchazeče o
zaměstnání za účelem zpracování archivu obce Mezouň dle archivního a skartačního řádu, spisová služba evidence došlé a odeslané pošty formou elektronické spisové služby.
OZ schvaluje všemi hlasy vytvoření společensky účelného pracovního místa na dobu určitou hrazeného
z rozpočtu Úřadu práce.

KSK Mezouň – žádost o schválení doručovací adresy
Paní starostka předložila OZ žádost KSK Mezouň o souhlas s uvedením doručovací adresy na obecním
úřadě v Mezouni č.p. 72.
OZ schvaluje všemi hlasy stanovit doručovací adresu pro KSK Mezouň na Obecním úřadě v Mezouni
č.p. 72.
Diskuse
V rámci diskuze o zahájení plánování a přípravy projektů na vybudování chodníků v obci navrhl
místostarosta řešit zklidnění dopravy v obci, dokud nebudou chodníky vybudovány (např. snížení
rychlosti, měření rychlosti, rychlostní radary). V rámci diskuse se řešily varianty a možnosti. Jedním z
řešení by bylo požádat o dotaci na rychlostní radary prostřednictvím MAS Jihozápad nebo
prostřednictvím jiného poskytovatele. Dále se prověří možnosti spolupráce s městskou policií v Rudné
a možná dopravní omezení rychlosti na odboru dopravy MěÚ Beroun.
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 20.30 hod. ukončeno.
Jana Jelínková
zapisovatel

Hana Braunová
starostka

Mgr. Jan Škeřík
ověřovatel

Bc. Daniel Kokrda
ověřovatel
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USNESENÍ č. 09/2015
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 24.11. 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) Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce na rok 2015
2) Rozpočtové provizorium na rok 2016 doby schválení řádného rozpočtu, 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.
3) Plán inventarizace obce na rok 2015
4) Inventarizační komisi se složení: Bc. Daniel Kokrda – předseda komise, Hana Braunová , Hana Kailová, Ivan
Ouřadník, Ing. Jitka Holovská - členové.
5) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mezouň

s účinností od 1.1. 2016.
6) Pronájem části poz. č. parc. 400/4 o velikosti 40 m2 za cenu 5Kč za 1m2 měsíčně panu Josefu Čubovi
a pověřuje paní starostku uzavřením nájemní smlouvy.
7) Výkon funkce starostky obce jako dlouhodobě uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích a to do 31.12.
2016.
8) Smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene na poz.č.parc. 400/4 pro vedení NN a zřízení
elektropřípojky k poz.č. parc. 74 za jednorázovou úhradu 1 000,-- Kč.
Smlouvu s ČEZ distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene pro vedení kNN na poz.č.parc. 400/1, 406, 407/3,
407/4 a 105/3 v k.ú. Mezouň za jednorázovou úplatu 250,-- Kč bez DPH za 1 bm vedení.
9) Nákup SW modulu DPH, mzdy a majetek za cenu 19094,-- Kč vč. DPH.
10) Vytvoření společensky účelného pracovního místa na dobu určitou z Operačního programu zaměstnanost.
11) Stanovení doručovací adresy pro KSK Mezouň na Obecním úřadě Mezouň č.p. 72.
Toto usnesení č. 09/2015 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 24. 11. 2015.

Zapsáno v Mezouni dne 25.11. 2015
Hana Braunová
Starostka obce
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