ZÁPIS č. 04/2017
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 19. 6. 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) Závěrečný účet obce za rok 2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2016
2) Roční účetní závěrka obce Mezouň za rok 2016
3) Roční účetní závěrka Mateřské školy Mezouň za rok 2016
4) Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2017
5) Vyhlášení záměru pronájmu pozemku č. parc. 135/106, 135/160, 196/2,3,4,5
6) Závěrečný účet DSO VYKO za r. 2016
7) Závěrečný účet DSO Český kras - Pláně za r. 2016
8) Ostatní - Darovací smlouva p. Zavadil
- ZD Mořina – dopis Ing. Kunc
- Koupě kontejneru
- Komunikace na Loděnice – velmi prašná cesta, výtluky
- Pan Brom - žádost o zrušení kanalizační přípojky
- Žádost paní Mezuliánové o převod vodovodní přípojky u domu č.p. 12 na obec
- Smlouva o koupi pozemků, předání komunikace a VO Pod Hájem od firmy Rastas
- MŠ sporák – žádost o navýšení rozpočtu MŠ
- Š. Novotná – žádost dešťová kanalizace
- Ing. M. Marek - žádost o napojení lokality Na Lvech na splaškovou kanalizaci
- Komunikace na Lvech - stavební povolení
- snížení rychlosti na Letníku

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání. Dále navrhla za zapisovatele paní Janu
Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni pan Bc. Daniel Kokrda a pan Martin Kokrda
1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny.
2) Závěrečný účet obce za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Obecní zastupitelstvo projednalo návrh Závěrečného účtu obce Mezouň sestaveného ke dni 31.12. 2016.
S výsledky hospodaření seznámila OZ paní Jelínková.
Příjmy činily k 31.12. 2016
6 717 490,06 Kč
Výdaje
4 673 192,58 Kč
Výsledek úspora
2 044 297,48 Kč
Součástí závěrečného účtu byla Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 se

závěrem – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
OZ schvaluje všemi hlasy Závěrečný účet obce za rok 2016 společně se Zprávou o přezkoumání hospodaření
obce za rok 2016 s výrokem „bez výhrad“.
3) Roční účetní závěrka obce Mezouň za rok 2016

Paní Jelínková seznámila OZ s výsledky roční účetní závěrky obce za rok 2016.
OZ schvaluje roční účetní závěrku obce Mezouň za rok 2016 všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Pro hlasovali: Hana Braunová, Mgr. Jan Škeřík, Bc. Daniel Kokrda, Martin Kokrda,Ivan Ouřadník,
Zdeněk Veselý.
Protokol o schválení účetní závěrky obce Mezouň za rok 2016 je přílohou tohoto zápisu.
4) Roční účetní závěrka Mateřské školy Mezouň za rok 2016
Paní Jelínková předložila obecnímu zastupitelstvu ke schválení návrh roční účetní závěrky příspěvkové
organizace Mateřské školy Mezouň za rok 2016.
Obecní zastupitelstvo schvaluje roční účetní závěrku Mateřské školy Mezouň za rok
přítomných zastupitelů.
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2016 všemi hlasy

Pro hlasovali: Hana Braunová, Mgr. Jan Škeřík, Bc. Daniel Kokrda, Zdeněk Veselý,Ivan Ouřadník, Martin
Kokrda.
Protokol o schválení účetní závěrky Mateřské školy Mezouň za rok 2016 je přílohou tohoto zápisu.
Výsledkem hospodaření Mateřské školy Mezouň je úspora ve výši 7 713,15 Kč.
OZ schvaluje všemi hlasy převedení hospodářského výsledku MŠ Mezouň za rok 2016 ve výši 7 713,15 Kč do
rezervního fondu MŠ.
5) Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2017
Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtového opatření č. 3. Jedná se o navýšení příjmů a výdajů o
schválenou dotaci na stavbu kanalizace. Ve výdajové části byl navýšen příspěvek na provoz MŠ na nákup
nového sporáku za cenu 21500,-- Kč. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 3 všemi hlasy.
6) Vyhlášení záměru pronájmu pozemků č. parc. 135/106, 135/160, 196/2,3,4,5
Paní starostka navrhla OZ vyhlásit záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví a k.ú obce Mezouň č.parc.
135/106,135/160, 196/2,3,4, 5 k zemědělským účelům.
OZ schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemků č. parc. 135/106, 135/160, 196/2, 3, 4, a 5 k zemědělským
účelům všemi hlasy.
7) Závěrečný účet DSO VYKO za rok 2016, účetní závěrka za rok 2016
Paní Jelínková seznámila OZ se stavem závěrečného účtu DSO VYKO za rok 2016 a dále se zpracovanou účetní
závěrkou.
OZ schvaluje závěrečný účet DSO VYKO za rok 2016 bez výhrad všemi hlasy.
OZ schvaluje roční účetní závěrku DSO VYKO za rok 2016 všemi hlasy.
- Závěrečný účet DSO Pláně – Český kras za rok 2016, účetní závěrka za rok 2016
Paní Jelínková seznámila OZ se stavem závěrečného účtu Pláně – Český kras za rok 2016 a dále se zpracovanou
účetní závěrkou za rok 2016.
OZ schvaluje závěrečný účet DSO Český kras – Pláně za rok 2016 bez výhrad všemi hlasy.
OZ schvaluje roční účetní závěrku DSO Český kras - Pláně za rok 2016 všemi hlasy.

8) Ostatní
a) Darovací smlouva p. Zavadil
Paní starostka seznámila OZ se zněním smlouvy na poskytnutí příspěvku na infrastrukturu obce. Příspěvek ve
výši 200 000,-- Kč jako podíl na nákladech na zavedení vodovodního a kanalizačního řadu včetně přípojek
k pozemkům mimo zastavěné území obce. Příspěvek bude započítán při uzavírání plánovací smlouvy.
OZ schvaluje všemi hlasy uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na infrastrukturu obce.
b) Kanalizační přípojky k bytovému domu ZD Mořina č.p. 20 a k poz.č.parc.67/16
Paní starostka seznámila OZ se stanoviskem ZD Mořina ohledně příspěvku na rozvoj infrastruktury obce a
zřízení kanalizačních přípojek.
ZD požaduje zbudování ještě jedné kanalizační přípojky v sousedství bytového domu č.p. 20.
Vzhledem k tomu, že tato přípojka není vyprojektována a není vydáno na stavbu územní rozhodnutí, nelze
přípojku zbudovat.

c) Koupě kontejneru
Paní starostka informovala OZ o možnosti koupit kontejner na velkoobjemový odpad za cenu cca 2 000,-- Kč.
Stávající kontejner je nutno opravit z důvodu rozsáhlé koroze. OZ schvaluje všemi hlasy nákup kontejneru na
stavební a velkoobjemový odpad za cenu 2000,-- Kč.

d) Komunikace na Loděnice – prašná cesta, výtluky
Paní starostka seznámila OZ s nutností řešit špatnou sjízdnost komunikace na Loděnice vzhledem k velkému
množství výtluků.
OZ schvaluje opravu komunikace před domem č.p. 180 a pověřuje pana Martina Kokrdu vyspravením výtluků.

e) Pan Brom - žádost o zrušení kanalizační přípojky
Paní starostka předložila OZ žádost pana Broma o nerealizování kanalizační přípojky k poz.č. 185/3.
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OZ bere informaci na vědomí. Náklady na projektovou dokumentaci a vydání územního souhlasu bude nutno
žadatelem uhradit.

f) Žádost paní Mezuliánové o převod vodovodní přípojky u domu č.p. 12 na obec
Paní starostka předložila OZ žádost paní Mezuliánové o převod nově budované vodovodní přípojky u domu č.p.
12 do vlastnictví obce za pořizovací cenu 15 910,-- Kč bez DPH.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo všemi hlasy, že nebude odkupovat vodovodní přípojky od občanů.

g) Smlouva o koupi pozemků, předání komunikace a veřejného osvětlení Pod Hájem od firmy
Rastas, spol. s r.o.
Pan Mgr. Škeřík předložil OZ návrh kupní smlouvy na poz.č.parc. 79/12, 79/13, 79/14, dále na „komunikaci
Pod Hájem – 1. a 2. ulice“, jež se nachází na pozemcích parc. č. 74/11, 399/178, 399/194, 399/196, 430, 437 a
399/284 v k. ú. Mezouň a na veřejné osvětlení v dané lokalitě to vše za cenu 1,-- Kč.
OZ schvaluje návrh kupní smlouvy všemi hlasy a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy.

h) Žádost o navýšení rozpočtu MŠ na rok 2017
Paní starostka předložila žádost ředitelky MŠ o navýšení rozpočtu o 21 500,-- Kč na nákup nového sporáku do
mateřské školy. Oprava stávajícího sporáku by byla neekonomická.
OZ schvaluje všemi hlasy navýšení rozpočtu MŠ Mezouň pro rok 2017 o 21 500,-- Kč na nákup nového
kombinovaného sporáku do kuchyně školní jídelny MŠ.

ch) Žádost paní Š.Novotné o souhlas s napojením do dešťové kanalizace
Paní starostka seznámila OZ se žádostí o svedení dešťových vod před RD č.p. 42 do dešťové kanalizace.
OZ schvaluje zbudování roštu před vraty RD č.p. 42 a napojení do dešťové kanalizace. Výkopové práce budou
provedeny při stavbě splaškové kanalizace. Ostatní náklady uhradí žadatelka.

i) Žádost pana Ing. Marka o napojení lokality Na Lvech na budovanou splaškovou kanalizaci
Paní starostka předložila OZ žádost pana Ing. Marka o souhlas s napojením lokality Na Lvech na budovanou
splaškovou kanalizaci.
OZ nemá námitek k připojení lokality na splaškovou kanalizaci. Pro připojení musí být zpracována projektová
dokumentace a připojení bude zřízeno na náklady žadatele. Stavba musí být koordinována s dodavatelem
výstavby splaškové kanalizace v obci firmou Zepris, s.r.o.

j) Komunikace v Lokalitě Na Lvech – stavební povolení
Paní starostka informovala OZ o zamítnutí připomínek obce k vydanému stavebnímu povolení na stavbu
komunikace Na Lvech. Odbor dopravy neakceptoval připomínky obce k navržené šíři komunikace (3 m
obousměrný jízdní pruh a 2 m šíře vsakovací pás se štěrkovým povrchem).
Takto řešenou komunikaci obec nemůže převzít do svého vlastnictví a nemůže zajišťovat údržbu.

k) Snížení rychlosti na Letníku
V souvislosti s uzavřením komunikace III/10126 v obci při budování kanalizace a převedením dopravy na
komunikaci III/10125 (na Letníku) bylo navrženo zajistit omezení rychlosti na 30 km/h.
OZ pověřuje paní starostku projednat snížení rychlosti na odboru dopravy MěÚ Beroun.
l) Projektová dokumentace na chodníky v obci
K umístění chodníku u zahrady RD č.p. 87 vznesl připomínky pan Ing. Pokorný. Navržené řešení je pod úrovní
umístění komunikace. OZ pověřuje paní starostku projednat podnět s projektantem.
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 20.30 hod. ukončeno.
Jana Jelínková
zapisovatel

Hana Braunová
starostka

Bc. Daniel Kokrda
ověřovatel

Martin Kokrda
ověřovatel
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USNESENÍ č. 04//2017
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 19.6. 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) Závěrečný účet obce za rok 2016 společně se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
s výrokem „bez výhrad“.
2) Roční účetní závěrku obce Mezouň za rok 2016.
3) Roční účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Mezouň za rok 2016.
4) Převedení hospodářského výsledu Mateřské školy Mezouň za rok 2016 ve výši 7713,15 Kč do rezervního
fondu MŠ.
5) Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce na rok 2017
6) Vyhlášení záměru pronájmu pozemků č. parc. 135/106, 135/160, 196/2, 3, 4, a 5 k zemědělským účelům
7) Závěrečný účet DSO VYKO za rok 2016 bez výhrad
8) Závěrečný účet DSO Český kras – Pláně za rok 2016 bez výhrad
9) Roční účetní závěrku DSO Český kras - Pláně za rok 2016
10) Roční účetní závěrku DSO VYKO za rok 2016
11) Smlouvu s panem Zavadilem o poskytnutí příspěvku na infrastrukturu obce ve výši 200 000,-- Kč
12) Kupní smlouvu s firmou Rastas,spol s .r.o na koupi poz.č.parc. 79/12, 79/13, 79/14, dále na „komunikaci
Pod Hájem – 1. a 2. ulice“, jež se nachází na pozemcích parc. č. 74/11, 399/178, 399/194, 399/196, 430,
437 a 399/284 v k. ú. Mezouň a na veřejné osvětlení v dané lokalitě to vše za cenu 1,-- Kč.
13) Navýšení rozpočtu MŠ Mezouň pro rok 2017 o 21 500,-- Kč na nákup nového kombinovaného sporáku do
kuchyně školní jídelny MŠ.
14) Opravu komunikace před domem č.p. 180 a pověřuje pana Martina Kokrdu vyspravením výtluků
15) Nákup kontejneru na velkoobjemový odpad za cenu 2 000,-- Kč.
Obecní zastupitelstvo zamítá:
1) Žádost paní Mezuliánové o převod nově budované vodovodní přípojky u domu č.p. 12 do vlastnictví obce za
pořizovací cenu 15 910,-- Kč bez DPH.

Toto usnesení č. 04/2017 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 19.6. 2017.
Zapsáno v Mezouni dne 20.6. 2017

Hana Braunová
Starostka obce
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