
  

ZÁPIS č. 10/2015 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne 21. 12. 2015 v budově OÚ v Mezouni 
 

Přítomni: Hana Braunová,  Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, Zdeněk  Veselý,  Martin Kokrda, Ivan Ouřadník 

Omluvena: Hana Kailová 

 
        PROGRAM  JEDNÁNÍ 

1) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ 
2) Mapový informační systém – nabídky firmy Geosense 
3) Aukce elektřiny – nabídka firmy Terra Group 
4)   Rozpočtové opatření č. 8  rozpočtu obce na rok 2015 
5)   Členství v MAS Jihozápad od r.2016,  
6)   Smlouva s VAK Beroun   - cena pronájmu vodohospodářské soustavy 
7)   Ostatní 
      -      VÚjezd - smlouva o spolupráci – informace 
       -      Využití služeb městské policie  - Město Rudná 
       -      ÚP společensky účelné pracovní místo 

                       

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání.  Dále navrhla za zapisovatele paní Janu 

Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni pan Martin Kokrda a pan Ivan Ouřadník 

 

1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ 

Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou plněny. Není dokončena smlouva o budoucí smlouvě 

s firmou Česká telekomunikační infrastruktura na vedení telekomunikačního kabelu na poz.č.parc. 415. 

Je třeba dojednat konečné znění smlouvy. OZ pověřuje jednáním za obec pana Mgr.Škeříka s tím, že obec trvá 

na obdobných podmínkách smlouvy jako s ostatními subjekty. 

 

2) Mapový informační systém – nabídka firmy Geosense  

Členové zastupitelstva byli seznámeni s prezentací firmy Geosense ohledně využití mapového portálu pro 

potřeby obce a občanů. Je možno zapracovat umístění inženýrských sítí, pasport komunikací a veřejného 

osvětlení.  OZ bere nabídku firmy na vědomí a  případným zakoupením produktu se bude zabývat na pracovním 

jednání.  

 

3) Aukce elektřiny – nabídka firmy Terra Group 

Zástupci firmy Terra Group podali informaci o možnosti obce a občanů zapojit se do aukce elektřiny a plynu. 

Dále byla projednána Dohoda o součinnosti při získávání zájemců o aukci. Informační letáky pro občany  budou 

distribuovány společně s oběžníkem obce. 

  

4) Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu obce na rok 2015 

Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtového opatření č. 8, které mj. zohledňuje příjem finančních 

prostředků za držení státních dluhopisů do splatnosti a  úroky z těchto dluhopisů. 

Dále bude rozpočtovým opatřením provedeno vyrovnání  rozpočtu na konci roku ve smyslu uložených 

pravomocí starostce obce usnesením č. 10/2014. 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu obce na rok 2015 všemi hlasy. 

 

5) Členství v MAS Jihozápad 

V souvislosti s ukončením závazků vůči MAS Karlštejnsko  podala paní starostka návrh OZ  požádat o členství 

v MAS Jihozápad. V současné době je  katastrální území obce Mezouň zahrnuto do územní působnosti MAS 

Jihozápad a členství v této MAS již má sdružení KSK Mezouň i některé fyzické osoby.. 

OZ schvaluje členství v MAS Jihozápad všemi hlasy.  
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6) Smlouva s VaK Beroun, a.s. o provozování vodohospodářské infrastruktury 

Paní starostka informovala OZ o potřebě jednat s firmou VAK Beroun o úpravě ceny za pronájem 

vodohospodářské infrastruktury. Úprava ceny  pronájmu by se měla řešit formou dodatku ke stávající smlouvě. 

OZ pověřuje paní starostku a pana Mgr. Škeříka jednáním s firmou VAK Beroun.  

 

7) 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  se 

konala schůzka. Jednání dosud není uzavřeno, čeká se na stanovisko firmy  VÚjezd, s.r.o.  
 

Využití služeb Městské policie Rudná 

Paní starostka seznámila  OZ s možností využívat služeb Městské policie Rudná. Městská policie by pro naši 

obec vykonávala hlídku  3 hodiny týdně. V případě měření rychlosti musí dát dopravní inspektorát souhlas 

s měřenými úseky. Cena za čtvrtletí je 24 tis. korun. Pro tuto službu je třeba uzavřít smlouvu s městem Rudná. 

Smlouva musí být schválena také Krajským úřadem StČ kraje. 

OZ pověřuje paní starostku dalším jednáním se starostou obce Rudná o případném využitím Městské policie 

zkušebně na  dvě čtvrtletí.  

 

Zklidnění dopravy v obci 

OZ dále projednávalo formu a možnosti zklidnění dopravy v obci. Bylo navrženo využít měřiče rychlosti a 

vytipování  rizikových míst v obci. OZ pověřuje pana místostarostu jednáním na odboru dopravy MěÚ 

v Berouně o zajištění součinnosti při  řešení zklidnění dopravy. 

 

Společensky účelné pracovní místo 

Paní starostka seznámila OZ s pracovním zařazením a pracovní  náplní nově přijatého zaměstnance formou 

využití společensky účelného pracovního místa hrazeného z Úřadu práce. 

 

Oplocení hřiště 

Pan místostarosta informoval OZ o  zájmu sdružení KSK Mezouň  oplotit další část hřiště – 2. kurt. 

Na příštím jednání OZ připraví pan místostarosta informaci o  možnostech využití dotací na tuto akci. 

  

 

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

 

 

 

 

 

Jana Jelínková                                     Hana Braunová         

 zapisovatel                                                                                        starostka 

 

 

 

 

Ivan Ouřadník                            Martin  Kokrda  

  ověřovatel                   ověřovatel 
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USNESENÍ č. 10/2015 

 

ze  zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 21.12. 2015 

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

 

Přítomni: Hana Braunová,  Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík,   Zdeněk  Veselý,   Martin Kokrda, 

Ivan Ouřadník                                      ,   

Omluvena : Hana kailová 

 

Obecní zastupitelstvo   schvaluje: 

 

1) Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu obce na rok 2015 

 

2) Členství Obce Mezouň v Místní akční skupině Jihozápad od roku 2016 

 

Obecní zastupitelstvo ukládá: 

 

paní starostce 

 

 – projednat se starostou Města Rudná  možnosti využití Městské policie Rudná na dobu dvou čtvrtletí r. 2016 

 

-  společně s panem Mgr. Škeříkem projednat s firmou VAK Beroun  změnu ceny pronájmu vodohospodářské  

    infrastruktury 

 

panu místostarostovi 

 

-  projednat na odboru dopravy MěÚ v Berouně  zajištění součinnosti při  řešení zklidnění dopravy a vytipování  

   rizikových míst v obci. 

-  zjistit možnosti dotace na oplocení hřiště 

 

panu Mgr. Škeříkovi 

 

-  společně s paní starostkou projednat s firmou VAK Beroun  změnu ceny pronájmu vodohospodářské  

    infrastruktury formou dodatku ke stávající smlouvě 

 

-  projednat  konečné znění  smlouvy o budoucí smlouvě s firmou Česká telekomunikační infrastruktura na   

   vedení telekomunikačního kabelu na poz.č.parc. 415 s tím, že obec trvá na obdobných podmínkách smlouvy  

   jako s ostatními subjekty. 

 

 

 

 

Toto usnesení č. 10/2015  je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze  dne 21. 12. 2015.      

 

 

 

Zapsáno v Mezouni dne  22.12. 2015 

  

               Hana Braunová 

          Starostka obce  
 

 

 
 

 

 
 

 
-3- 


