ZÁPIS č. 2/2016
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 22. 2. 2016 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
Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
Rozpočet obce na rok 2016, rozpočtový výhled na roky 2017-2019
Rozpočet DSO Český kras – Pláně na rok 2016
Rozpočet DSO VYKO na rok 2016
Smlouva s firmou VaK Beroun a.s.
Darovací smlouva (komunikace a inženýrské sítě) p. Kučírek
Výběrové řízení – měřiče rychlosti
Smlouva budoucí o zřízení služebnosti na poz č. 400/4 a 415 – telefonní vedení
uložení optického kabelu s firmou Česká telekomunikační infrastruktura
9) Ostatní
- pan Štětka – posunutí hranice pozemku o 1 m2
- vytyčení hranice poz.č. 345/6
- oprava cesty na Loděnice
- výběrové řízení na TD na stavbu Mezouň splašková kanalizace
- firma Sunnymont – cenová nabídka
- AVE Kladno - biopopelnice
- PD na chodníky

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání. Dále navrhla za zapisovatele paní Janu
Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni pan Martin Kokrda a pan Mgr. Jan Škeřík.
1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny. Smlouva s obcí Tachlovice o
užívání veřejného pohřebiště se dopracovává.
2) Rozpočet obce Mezouň na rok 2016, Rozpočtový výhled na roky 2017-2019
Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtu obce na rok 2016 vypracovaného finančním výborem.
Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty další plánované výdaje a příjmy.
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný, kdy příjmy a výdaje budou činit 8 711 600,-- Kč.

OZ schvaluje všemi hlasy předložený návrh rozpočtu obce na rok 2016 v paragrafovém znění jako
vyrovnaný. Závaznými ukazateli rozpočtu obce je paragrafové znění rozpočtu.
Součástí rozpočtu obce je i rozpočet MŠ, který zahrnuje neinvestiční výdaje na provoz mateřské školy
– neinvestiční dotace bude činit 213 000,-- Kč.
OZ schvaluje všemi hlasy stanovení závazných ukazatelů rozpočtu MŠ na r. 2016 a stanovení
hospodářského výsledku MŠ na rok 2016 jako nulové.
Rozpočtový výhled na roky 2017-2019
Paní Jelínková informovala OZ o návrhu rozpočtového výhledu obce na roky 2017-2019, který vychází ze

Strategie rozvoje obce a rozpracovává hlavní činnosti z hlediska předpokládaných příjmů a výdajů.
OZ schvaluje rozpočtový výhled dle paragrafů na roky 2017-2019 všemi hlasy.
3) Rozpočet regionu Český kras – Pláně na rok 2016
Paní Jelínková seznámila OZ s rozpočtem regionu Český kras – Pláně na rok 2016. Rozpočet je koncipován jako
vyrovnaný. Příjmy a výdaje na rok 2016 budou činit 78 700,-- Kč.
OZ schvaluje rozpočet regionu Český kras – Pláně na rok 2016 jako vyrovnaný všemi hlasy.
4) Rozpočet DSO VYKO na rok 2016
Paní Jelínková předložila OZ návrh rozpočtu DSO VYKO na rok 2016, kdy příjmy jsou plánovány 2 999,-- Kč
a výdaje 1 103 001,-- Kč, schodek rozpočtu bude kryt použitím příjmů minulých období.
OZ schvaluje rozpočet DSO VYKO na rok 2016 všemi hlasy.

5) Smlouva s firmou VaK Beroun, a.s.
Pan Mgr. Škeřík informoval OZ o stavu příprav smluv s firmou VaK Beroun, a.s. na provozování
vodohospodářského zařízení a kanalizace. Je očekáváno předložení návrhů ze strany VaK Beroun, konečné znění
smlouvy by mělo být připraveno k projednání na příštím zasedání OZ.
6) Darovací smlouva na převzetí inženýrských sítí a komunikace
Pan Mgr. Škeřík seznámil OZ s návrhem darovací smlouvy na převzetí komunikace a inženýrských sítí na
poz.č.parc.135/192, 135/195 a 135/197 v k.ú. obce Mezouň.
OZ schvaluje všemi hlasy předložený návrh darovací smlouvy a pověřuje paní starostku jejím podpisem.
7) Výběrové řízení na měřice rychlosti v obci
Pan místostarosta seznámil OZ s návrhem umístění měřičů rychlosti na příjezdech do obce. Dále byl OZ
specifikován typ měřiče, aby mohlo být zahájeno poptávkové řízení. Byl vybrán měřič s nápisem „zpomal“.
Oslovení firem za účelem zaslání cenové nabídky na 2 měřiče zajistí pan místostarosta.
8) Smlouva budoucí o zřízení služebnosti na poz. č. 400/4 a 415 – telefonní vedení, uložení optického
kabelu s firmou Česká telekomunikační infrastruktura
Paní starostka informovala OZ o návrhu smlouvy budoucí o zřízení služebnosti na poz.č.parc. 415 a 400/4 za
účelem vedení telekomunikačního kabelu za jednorázovou úhradu 370,-- Kč za 1 bm vedení s firmou Česká
telekomunikační infrastruktura.
OZ schvaluje všemi hlasy uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti na poz.č.parc. 415 a 400/4 za účelem
vedení telekomunikačního kabelu za jednorázovou úhradu 370,-- Kč za 1 bm vedení s firmou Česká
telekomunikační infrastruktura. OZ pověřuje paní starostku podpisem smlouvy.
9) Ostatní
- souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků
V souvislosti s kontrolou hranice pozemku č.parc. 67/65 a 406 se na obec obrátila paní Štětková s žádostí o
potvrzení souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků. Dle geometrického plánu č. 406-8/2016
zpracovaného Oldřichem Zítkem se jedná o rozdíl výměry 1 m2.
OZ schvaluje všemi hlasy uznání stávající hranice mezi poz.č.parc. 67/65 a 406 v k.ú. Mezouň a pověřuje paní
starostku podpisem souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků.
- hranice pozemku č. parc 345/6 v k.ú. Mezouň
Paní starostka informovala OZ o skutečnosti, že majitelé poz.č. parc. 345/6 zjistili nesoulad vedení hranice
pozemku s pozemkem obce č.parc. 420/11. Jedná se o historicky vedenou hranici a nedořešené sloučení
pozemků o výměře 63 m2. OZ navrhuje řešit formou odprodeje pozemku č.parc. 345/8, který byl nově oddělen
geometrickým plánem č. 409-19/2016.
OZ schvaluje všemi hlasy vyhlášení záměru prodeje poz.č. parc. 345/8 v k.ú. obce Mezouň konkrétnímu zájemci
za cenu 200,-- Kč/m2.
- výběrové řízení na TD na stavbu splaškové kanalizace
Paní starostka navrhla OZ, aby v zájmu co největší připravenosti akce „Mezouň-splašková kanalizace“, bylo
započato s výběrovým řízením na technický dozor investora. OZ navrhlo výběrové řízení odložit do doby, než
bude známo, zda obec obdržela dotaci. OZ pověřuje pana Mgr. Škeříka zjištěním termínů zveřejnění úspěšných
žadatelů o dotaci z OPŽP.
- oprava cesty na Loděnice
OZ se zabývalo opravou komunikace č. 406 směrem na Loděnice. Pan M. Kokrda navrhl opravu řešit okamžitě
a to návozem drti o velikosti 032 a rozhrnutím v místech největšího poškození ve směru od výjezdu z lokality
Pod hájem na Loděnice. Ve směru k obci se bude cesta opravovat asfaltovou drtí nebo jednolitou povrchovou
úpravou, jakmile to s ohledem na počasí bude možné.
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- firma Sunnymont, s.r.o. – cenová nabídka
OZ projednalo cenovou nabídky firmy Sunnymont, s.r.o. na výměnu veřejného osvětlení a jeho údržbu formou
přenesené správy. Bylo rozhodnuto, že vzhledem k tomu, že v polovině obce je zbudováno nové veřejné
osvětlení, nebude OZ v současné době správu veřejného osvětlení měnit.
- AVE Kladno – biopopelnice
Paní starostka seznámila OZ se záměrem prodloužit smlouvu na likvidaci bioodpadu z domácností
s firmou AVE Kladno. Vývoz a likvidace bude probíhat za stejných podmínek jako v loňském roce. Na příštím
jednání OZ bude předložen ke schválení dodatek smlouvy.
- PD chodníky v obci
Paní starostka seznámila OZ s nutností zahájit výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro
výstavbu chodníků v obci podél hlavní komunikace.
OZ schvaluje zadání výběrového řízení na dodavatele PD pro výstavbu chodníků v obci všemi hlasy.
Z diskuse veřejnosti:
Pan Militký vznesl dotaz ohledně pojmenování ulic v obci.
OZ v současné době nemá v rozpočtu obce zahrnuto pojmenování ulic. Toto řešení je spjato s výměnou
dokladů všech obyvatel a s velkou administrativní zátěží.
Dále pan Militký upozornil na špatnou dopravní obslužnost směrem do Loděnice a do Berouna - obce
s rozšířenou působností. Loděnice je spádovou obcí z hlediska školní docházky. Na návrh pana Ouřadníka bude
paní starostka jednat s firmou Ropid o prodloužení autobusové linky č. 425 z Vysokého Újezda do Mezouně .

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

Jana Jelínková
zapisovatel

Hana Braunová
starostka

Mgr. Jan Škeřík
ověřovatel

Martin Kokrda
ověřovatel
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USNESENÍ č. 2/2016
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 22. 2. 2016
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) Rozpočet obce Mezouň na rok 2016 jako vyrovnaný ve výši 8 711 600,-- Kč, kdy závaznými ukazateli je
paragrafové znění rozpočtu.
Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu Mateřské školy na r. 2016.
Hospodářský výsledek MŠ na rok 2016 jako nulový.
2) Rozpočtový výhled obce dle paragrafů na roky 2017-2019.
3) Rozpočet regionu Český kras – Pláně na rok 2015 jako vyrovnaný.
4) Rozpočet DSO VYKO na rok 2015.
5) Darovací smlouva na převzetí komunikace a inženýrských sítí na poz.č.parc.135/192, 135/195 a 135/197
v k.ú. obce Mezouň a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy.
6) Uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti na poz.č.parc. 415 a 400/4 za účelem vedení
telekomunikačního kabelu za jednorázovou úhradu 370,-- Kč za 1 bm vedení s firmou Česká telekomunikační
infrastruktura a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy.
7) Uznání stávající hranice mezi poz.č.parc. 67/65 a 406 v k.ú. Mezouň a pověřuje paní starostku podpisem
souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků.
8) Vyhlášení záměru prodeje poz.č. parc. 345/8 v k.ú. obce Mezouň konkrétnímu zájemci za cenu 200,-- Kč/m2.
9) Zadání výběrového řízení na dodavatele PD pro výstavbu chodníků v obci .
Toto usnesení č. 2/2016 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 22. 2. 2016.

Zapsáno v Mezouni dne 23. 2. 2016
Hana Braunová
Starostka obce
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