ZÁPIS č. 07/2017
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 31.10.2017 v budově OÚ v Mezouni
Přítomni: Hana Braunová, Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, Hana Kailová, Zdeněk Veselý, Ivan Ouřadník
Omluven: Martin Kokrda
Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání. Dále navrhla za zapisovatele paní Janu
Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni paní Hana Kailová a pan Bc. Daniel Kokrda
Program jednání
1) Volba místostarosty obce
2) Oprávnění k podepisování v peněžních ústavech
3) Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2017
4) Veřejnoprávní smlouva s Obcí Loděnice
5) Užívání pozemku č.parc. 323
6) Kanalizační přípojky k poz. č.parc.51/1 a 105/7
7) Žádost OÚ Nučice o napojení RD na splaškovou kanalizaci
8) Ostatní – příspěvek na babybox
- možnosti dotací – územní plán
- místní komunikace 50%
- žádost řed. MŠ o zařazení výdajů do rozpočtu na r. 2018
- rozšíření počtu sběrných míst na tříděný odpad
- pošta Vysoký Újezd - informace

Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny.
1) Volba místostarosty obce
V souvislosti s rezignací pana Bc. D. Kokrdy na funkci místostarosty byla projednána volba nového
místostarosty. Pan I. Ouřadník navrhl na funkci místostarosty pana Mgr. Jana Škeříka.
OZ schvaluje 5 hlasy přítomných zastupitelů místostarostu OZ pana Mgr. Jana Škeříka. Pan Mgr. Škeřík se
zdržel hlasování.
2) Oprávnění k podepisování v peněžních ústavech
V souvislosti s volbou místostarosty bylo projednáno pověření k podepisování příkazů k peněžním operacím.
Paní starostka navrhla, aby pověření k podepisování bankovních příkazů bylo rozšířeno o pana Mgr. Jana
Škeříka. OZ schvaluje všemi hlasy rozšíření pověření k podepisování bankovních příkazů a doplnění
podpisových vzorů ve všech peněžních ústavech, ve kterých má obec finanční prostředky o pana Mgr. Jana
Škeříka.
3) Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2017
Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtového opatření č. 6 rozpočtu obce na rok 2017. Jedná se mimo
jiné o výdaje a příjmy spojené s volbami do PS Parlamentu ČR, o navýšení výdajů na výměnu vodoměrů,
o dotaci na oplocení hřiště od nadace ČEZ ve výši 100 000,-- Kč.
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na r. 2017 všemi hlasy.
4) Veřejnoprávní smlouva s obcí Loděnice o poskytnutí dotace na rozšíření Základní školy Loděnice
Paní starostka seznámila OZ s návrhem veřejnoprávní smlouvy s obcí Loděnice o poskytnutí dotace na rozšíření
ZŠ Loděnice. Na základě této smlouvy poskytne obec Mezouň dotaci ve výši 17 740 Kč a bude mít garantováno
umístění žáků v ZŠ Loděnice.
OZ schvaluje všemi hlasy uzavření Veřejnoprávní smlouvy s obcí Loděnice o poskytnutí dotace na rozšíření ZŠ
Loděnice.
5) Užívání pozemku č.parc. 323
Paní starostka informovala OZ, že v souvislosti s kontrolou pozemků bylo zjištěno, že pozemek ve vlastnictví
obce Mezouň č.parc. 323 je zaplocen a užíván jako zahrada soukromou osobou. Na obec se obrátila paní Sůvová
se žádostí o řešení tohoto nesouladu. Pro další projednání je nutno doložit podklady, od kdy je pozemek užíván.
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6) Kanalizační přípojky k poz.č.parc. 51/1 a 105/7
Kontrolou bylo zjištěno, že kanalizační přípojky k pozemkům č.parc. 51/1 a 105/7 byly zhotoveny bez projektu
a územního souhlasu. Paní starostka tuto záležitost projedná s vlastníky pozemků.
7) Žádost OÚ Nučice o napojení RD na splaškovou kanalizaci
Paní starostka seznámila OZ se žádostí obce Nučice o napojení rodinných domů v ulici K Letníku na
splaškovou kanalizaci obce Mezouň. Pan Ouřadník navrhl vyvolat jednání s obcí Nučice o převedení této části
katastrálního území Nučic do katastrálního území obce Mezouň. OZ pověřuje paní starostku vyvolat se zástupci
obce Nučice k tomuto návrhu jednání.
8) OSTATNÍ
a) Příspěvek na babybox
Paní starostka předložila OZ informaci o zřízení babyboxu v Berouně a žádost o finanční příspěvek na provoz.
OZ schvaluje všemi hlasy finanční příspěvek na Babybox v Berouně ve výši 2000,-- Kč.
b) Možnosti dotací – územní plán, místní komunikace
Paní starostka informovala OZ o nutnosti zahájit přípravu nového územního plánu obce Mezouň. V této
souvislosti je možno čerpat dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Musí být provedeno výběrové řízení na
dodavatele územního plánu a obec musí mít schválené zadání územního plánu.
Dále je možné požádat o dotaci na opravu místních komunikací. Je třeba zpracovat a schválit v OZ pasport
komunikací.
c) Žádost ředitelky MŠ o navýšení výdajů rozpočtu v roce 2018
Paní starostka předložila OZ žádost ředitelky MŠ o navýšení výdajů rozpočtu o náklady spojené s rekonstrukcí
oplocení zahrady MŠ, zajištění kamery ke vstupu a pořízení herních prvků pro děti od dvou let.
Bude provedena poptávka na herní prvky a oplocení a po té bude zařazeno do návrhu rozpočtu na rok 2018.
d) Rozšíření sběrných míst na tříděný odpad
Pan Bc. Daniel Kokrda navrhl vytvořit v obci další dvě sběrná místa na tříděný odpad. V souvislosti s tím navrhl
požádat společnost EKO-KOM, a.s. o bezplatnou zápůjčku šesti kontejnerů na tříděný odpad.
e) Kontejner na kovy
Bc. Daniel Kokrda předložil návrh na přidání 1 kontejneru na třídění kovů. Firma AVE Kladno s.r.o., která
v současné době zajišťuje v obci svoz tříděného a komunálního odpadu, tuto službu nabízí vč. pronájmu
kontejneru. Četnost svozů je 1x za 2 měsíce. OZ schvaluje pronájem jednoho kontejneru na kovy od společnosti
AVE Kladno s.r.o. všemi hlasy. Nový kontejner bude umístěn u obchodu Jednoty.
f) Pošta Vysoký Újezd – podmínky spoluúčasti na provozu
Paní starostka informovala OZ o zahájení provozování pošty Vysoký Újezd obcí Vysoký Újezd. Obec Vysoký
Újezd navrhuje stanovit výši příspěvku od obce Mezouň na provoz pošty až na počátku roku 2018, kdy budou
známy příjmy a výdaje za provozování pošty.

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 20.30 hod. ukončeno.

Jana Jelínková
zapisovatel

Hana Braunová
starostka

Hana Kailová
ověřovatel

Bc. Daniel Kokrda
ověřovatel
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USNESENÍ č. 07/2017
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 31.10.2017
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Hana Braunová, Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, Hana Kailová, Zdeněk Veselý,
Ivan Ouřadník
Omluven: Martin Kokrda
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Místostarostu obce Mezouň – pana Mgr. Jana Škeříka
2) Rozšíření pověření k podepisování bankovních příkazů a doplnění podpisových vzorů ve všech
peněžních ústavech, ve kterých má obec finanční prostředky o pana Mgr. Jana Škeříka
3) Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na rok 2017
4) Uzavření Veřejnoprávní smlouvy s obcí Loděnice o poskytnutí dotace na rozšíření ZŠ Loděnice.
5) Finanční příspěvek na Babybox v Berouně ve výši 2000,-- Kč.
6) Zřízení dalších dvou sběrných míst na tříděný odpad
7) Pronájem jednoho kontejneru na kovy

Toto usnesení č. 07/2017 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 31.10.2017.
Zapsáno v Mezouni dne 2.11.2017

Hana Braunová
Starostka obce

3

