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ZÁPIS č. 1/2017 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne 7.2. 2017 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)  Rozpočet obce na rok 2017 

3)  Rozpočtový výhled na rok 2018-2019 

       4)  Rozpočet DSO Český kras – Pláně na rok 2017 

5)  Rozpočet DSO VYKO na rok 2017 

6)  Region Český kras Pláně – schválení dodatku stanov  

7)  Ostatní:     - Dodatky  č. 1  k uzavřeným smlouvám o provozování vodovodu a kanalizace.  

        - Odvolání k výměru za využití veřejného prostranství /p. Paukner/ 

  - Odvolání k výměru za užívání veřejného prostranství. /p. Švára/ 

         - Mimořádná veterinární opatření  

              - spoluúčast na provozování pošty Vysoký Újezd 

  - Komunikace Na Lvech – stanovisko KÚ k odvolání obce 

         - Návrh na stavbu komunikace a IS  na poz.č.parc. 103/8 

            - Rekonstrukce RD č.p. 89 

    - Ukončení nájemní smlouvy  

 

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

Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni pan Mgr. Jan Škeřík a pan Ivan Ouřadník 

 

1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ 

Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny.  

 

2) Rozpočet obce Mezouň na rok 2017  

Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtu obce na rok 2017 vypracovaného finančním výborem. 

Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty další plánované příjmy a výdaje – poskytnutý úvěr na stavbu splaškové 

kanalizace ve výši 10 mil. Kč a příspěvek na výkon státní správy ve výši 109 900,-- Kč. 

Byly přejmenovány některé paragrafy a položky rozpočtu ve smyslu novely vyhlášky 323/2002 Sb. o rozpočtové 

skladbě. 

Rozpočet je navržen jako schodkový, kdy příjmy  budou činit 8 658 900,-- Kč a výdaje budou  18 658 900,-- Kč. 

Výdaje budou kryty úvěrem ve výši 10 mil. Kč. 

OZ schvaluje všemi hlasy předložený návrh rozpočtu obce na rok 2017 v paragrafovém znění jako  

schodkový. Schodek je kryt úvěrem ve  výši 10 mil. Kč. Závaznými ukazateli rozpočtu obce je 

paragrafové znění rozpočtu. Schválený rozpočet obce na rok 2017 je přílohou tohoto zápisu. 

 

Součástí rozpočtu obce je i rozpočet MŠ, který zahrnuje neinvestiční výdaje na provoz mateřské školy 

– neinvestiční dotace bude činit 210 000,-- Kč.  

OZ schvaluje všemi hlasy stanovení závazných  ukazatelů  rozpočtu  MŠ na r. 2017  a stanovení 

hospodářského výsledku MŠ na rok 2017  jako nulové. 

Rozpočet Mateřské školy na rok 2017 je přílohou tohoto zápisu. 

 

3) Rozpočtový výhled na roky 2018-2020  

Paní Jelínková informovala OZ o návrhu rozpočtového výhledu obce na roky 2018-2020, který vychází ze 

Strategie rozvoje obce a rozpracovává hlavní činnosti z hlediska předpokládaných příjmů a výdajů. 

OZ schvaluje rozpočtový výhled dle paragrafů na roky 2018-2020 všemi hlasy. 
 

4) Rozpočet regionu Český kras – Pláně na rok 2017 

Paní Jelínková seznámila OZ s rozpočtem regionu Český kras – Pláně na rok 2017. Rozpočet je koncipován jako 

vyrovnaný. Příjmy a výdaje na rok 2017 budou činit 73 200,-- Kč.    

OZ schvaluje rozpočet regionu Český kras – Pláně na rok 2017 jako vyrovnaný všemi hlasy. 
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5) Rozpočet DSO VYKO na rok 2017, rozpočtový výhled na roky 2018-2019  
Paní Jelínková předložila OZ návrh rozpočtu DSO VYKO na rok 2017, kdy příjmy jsou plánovány  2 999,-- Kč 

a výdaje 1 106 000,-- Kč, schodek rozpočtu bude kryt použitím příjmů minulých období.   

OZ schvaluje rozpočet DSO VYKO na rok 2017 všemi hlasy. 

Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtového výhledu DSO VYKO na roky 2018-2019. 

OZ schvaluje všemi hlasy rozpočtový výhled DSO VYKO na roky 2018-2019. 

 

6) Region Český kras - Pláně – schválení dodatku stanov  č. 1 

Paní starostka předložila OZ nový návrh dodatku Stanov regionu Český kras – Pláně. 

OZ schvaluje dodatek Stanov regionu Český kras – Pláně č. 1 všemi hlasy. 

 

7)  Ostatní: 

- Dodatky  č. 1  k uzavřeným smlouvám o provozování vodovodu a kanalizace.  

Paní starostka seznámila OZ s návrhem dodatků k uzavřeným smlouvám na provozování vodovodu a kanalizace 

na rok 2017. Vzhledem k nejasnostem ve stanovení výše nájemného v návaznosti na odběr vody se tento bod 

přesouvá na příští jednání OZ.  

 

- Odvolání k výměru za užívání veřejného prostranství /p. Paukner/ 

- Odvolání k výměru za užívání veřejného prostranství. /pí Švárová/ 

Obecní zastupitelstvo projednalo  odvolání k výměru za užívání veřejného prostranství před domem č.p. 43 a 

dále odvolání k výměru za užívání veřejného prostranství před stavbou RD na poz.č.parc.51/1 v k.ú. obce 

Mezouň.  

Veřejné prostranství bylo užíváno bez řádného nahlášení záboru, vyplývajícího z vyhlášky obce č. 1/2010, ve 

znění vyhl. obce č. 1/2011. Porušením této povinnosti se ztrácí nárok na úlevu ve smyslu čl. 12, odst. 3. vyhl. 

obce č. 1/2011. OZ i přes nedodržení povinnosti nahlásit zábor veřejného prostranství a oprávnění obce 

v takovém případě zvýšit výměr až na 3-násobek dle čl. 32 vyhlášky v obou případech, rozhodlo obecní 

zastupitelstvo o tom, že nebude použita varianta zvýšení výměru na 3-násobek v souladu s platnou vyhláškou, 

naopak pro narovnání obou případů bylo obecním zastupitelstvem rozhodnuto o oprávnění starostky obce k 

poskytnutí úlevy z poplatku ve výši  50 % z vypočtených výměrů na oba případy.  

 

- Mimořádná veterinární opatření 

Paní starostka seznámila OZ s mimořádným opatřením vydaným Krajskou hygienickou správou k výskytu ptačí 

chřipky v našem regionu, kdy obec Mezouň je zahrnuta do oblasti DOZORU mapy KÚ nad územím. Je třeba 

seznámit obyvatelstvo s nařízením formou zveřejnění na webových stránkách obce a na úřední desce. 

 

- Spoluúčast na provozování pošty Vysoký Újezd 

Paní starostka informovala OZ, že obec Vysoký Újezd schválila převzetí pobočky České pošty do své správy. 

Obec Mezouň má zájem na spoluúčasti při provozování této pobočky. OZ pověřuje paní starostku jednáním o   

celkových důvodně předpokládaných nákladech na provoz pošty a finančních podmínkách, za kterých by naše 

obec mohla služby této pobočky využívat. 

 

- Komunikace Na Lvech – stanovisko KÚ k odvolání obce 

Paní starostka informovala OZ o stanovisku krajského úřadu k odvolání obce proti stavebnímu povolení na 

výstavbu komunikace v lokalitě Na Lvech (investor Ing. Marek) – krajský úřad vrací řízení k novému 

projednávání stavebního povolení. 

 

- Návrh na stavbu komunikace a IS  na poz.č.parc. 103/8 

Paní starostka seznámila OZ s návrhem dokumentace pro územní řízení na dělení pozemku č.parc. 103/8, 

umístění  inženýrských sítí a komunikace, zpracované  Ing. Lubošem Krnáčem (leden 2017). Navržené řešení 

není v rozporu s územním plánem obce a OZ nemá k návrhu námitek. 

 

- Rekonstrukce RD č.p. 89 

Paní starostka předložila OZ projektovou dokumentaci pro stavební povolení na „Stavební úpravy rodinného 

domu č.p.89. Navržené řešení není v rozporu s územním plánem obce a OZ nemá k návrhu námitek. 
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- Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku před RD  č.p. 43 

V souvislosti s plánovanou výstavbou chodníků v naší obci je nutno ukončit nájemní smlouvu s panem Ing. 

Pauknerem na pronájem pozemku před RD č.p. 43. OZ pověřuje paní starostku ukončením nájemní smlouvy na 

pronajatý pozemek. 

 

 

 

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

 

 

 

 

Jana Jelínková                                     Hana Braunová         

 zapisovatel                                                                                        starostka 

 

 

 

 

Mgr. Jan Škeřík                                                     Ivan Ouřadník 

  ověřovatel                   ověřovatel 
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USNESENÍ č. 1//2017 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 7.2. 2017 

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 na rok 2017 v paragrafovém znění jako schodkový, kdy příjmy budou činit 8 658 900,-- Kč a  

    výdaje budou činit  18 658 900,-- Kč. Schodek rozpočtu je kryt financováním prostřednictvím úvěru ve výši  

    10 mil. Kč 

 

2) Stanovení závazných  ukazatelů  rozpočtu  MŠ na r. 2017  a stanovení hospodářského výsledku MŠ  

    na rok 2017  jako nulové. 

 

3) Rozpočtový výhled dle paragrafů na roky 2018-2020. 

 

4) Rozpočet regionu Český kras – pláně na rok 2017 

 

5) Rozpočet DSO VYKO na rok 2017  a  rozpočtový výhled DSO VYKO na roky 2018-2019. 

 

6) Dodatek č. 1 Stanov regionu Český kras – Pláně 

 

7) Snížení výměrů za užívání veřejného prostranství  pro pana Ing. Paukner a p. N. Švárovou o 50 % 

 

8) Návrh dokumentace pro územní řízení na dělení pozemku č.parc. 103/8, umístění  inženýrských sítí a  

     komunikace zpracované Ing. Krnáčem 

 

9) Stavební úpravy rodinného domu č.p.89 

 

10) Ukončení nájemní smlouvy s panem Ing. Pauknerem na pronájem pozemku obce před RD  č.p. 43 

 

 

 

Toto usnesení č. 1/2017  je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 7. 2. 2017 .      

 

 

 

Zapsáno v Mezouni dne 8.2. 2017 

 

 

 

 

 

  

               Hana Braunová 

          Starostka obce  
 

 

 

 
 

 


