
ZÁPIS  č. 4/2006 
ze zasedání OZ konaného 11. června  2006 v budově OÚ v Mezouni. 

 
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek,   M. Kokrda, E. Modrová, I. Ouřadník,H. Kailová 
Omluveni: Braunová H. 
   
 Program:  1) Kontrola usnesení z minulého OZ 
  2) Závěrečný účet obce, audit,  
  3) Závěrečný účet VYKO, audit 
  4) VaK Beroun – správa K ČOV 
  5) Protipovodňové opatření – změna  
  6) Smlouva s BT Residential  -informace o vývoji 
  7) Nabídka firmy Beco-Tako 
   8) Výběr firmy na rekonstrukci OÚ 
  9) Ostatní 

                              

1) Starosta zahájil zasedání v 18 hod. Byli určeni ověřovatelé p. H.Kailová, Martin Kokrda 
     Kontrola usnesení minulého zasedání  ze dne 23 .3. 2006 
     Úkoly starosty jsou splněny. 
 
2) p. Jelínková seznámila OZ se závěrečným účtem hospodaření obce, se stavem majetku dle  
rozvahy, hospodařením v MŠ  a   se závěrem auditu  (s výsledkem přezkoumání hospodaření  
obce kontrolním orgánem krajského úřadu StČ kraje)  za rok 2005   s tímto výsledkem:  
při přezkoumání hospodaření obce za rok 2005  nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10  
odst. 3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.  Závěrečný účet obce i Zpráva o výsledku  
přezkoumání hospodaření obce za rok  2005 jsou přílohou  tohoto zápisu. 
Po diskusi byl závěrečný účet obce za  r. 2005 za závěrečný audit  schválen OZ. 
 
3) OZ projednalo i Závěrečný účet hospodaření sdružení VYKO a zprávu o výsledku  
přezkoumání hospodaření za rok 2005  se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a  
nedostatky .  OZ závěrečný účet i audit schvaluje. 
 
4) Starosta informoval OZ, že v souvislosti s tím, že obec Nučice špatně vykonává správu 
společné kořenové čistírny odpadních vod, oslovil firmu VaK Beroun, zda by  tuto údržbu 
zajišťovali a za jakých podmínek. Předložil OZ dvě varianty řešení  I. pouze správa KČOV 
a II. varianta je správa KČOV údržba kanalizace s tím, že si bude firma vybírat stočné a  
z toho hradit všechny náklady na správu ČOV a obci poskytne příspěvek ve formě nájemného   
cca  10 000,-- Kč ročně. 
OZ schválilo  variantu č. II tj. správa KČOV a kanalizace a pověřilo starostu uzavřením  
smlouvy dle II. varianty. 
V této souvislosti starosta OZ dále informoval o  možnosti se do budoucna napojit na ČOV  
v Nučicích, kterou také spravuje firma VaK Beroun jež s touto nabídkou přišla. 
 
5) Starosta seznámil OZ s menší úpravou poldru a s vedením dešťové kanalizace z Vysokého  
Újezda . 
 
6) Starosta informoval OZ o vývoji připravovaných smluv s BT Residential, s.r.o.  a o jednání  
se zástupci společnosti a  jejich právními zástupci  s tím, že na schůzce se vyjasňovaly sporné 
body smluv. 



7) Starosta informoval o jednání s firmou Beko-Taco a o  nabídce na  odkoupení obecního 
pozemku č. parc. 330/102 skotskou firmou, která má zájem odkoupit i pozemky firmy  
Beko-Taco v lokalitě 4a) územního plánu  a zajistit zde bytovou výstavbu. OZ vzalo 
informaci na vědomí s tím, že  o této firmě nemá žádné reference. 
 
8) Starosta předložil OZ nabídkové rozpočty spolu se smlouvou o dílo na opravu obecního 
úřadu a to rozpočet firmy WOS, s.r.o.   a stavební firmy Kratochvíl Unhošť. Dvě další firmy, 
které byly osloveny, nabídku odmítly s tím, že nemají dostatečné kapacity. 
OZ dalo přednost nižší nabídce a vybralo firmu WOS, s.r.o.  z Berouna. 
Pověřilo starostu uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou. 
 
9) Ostatní 
a/ Starosta informoval o tom, že se započalo s úpravou a se  zpevňováním místní komunikace 
spojující náves a Letník. 
 
b/ OZ projednalo žádost p. Vágnerové na dělení pozemku č. parc. 67/3 v k.ú. Mezouň. 
Dle územního plánu jsou v léto lokalitě pozemky určené k výstavbě rodinných domů. 
Příjezdová komunikace do této lokality č.parc. 67/20 je příliš úzká a je nutno ji rozšířit. 
 Na tomto rozšíření se musí podílet i vlastníci sousedních pozemků a tak   z pozemku č. parc. 
67/3 je nutno oddělit část na komunikaci. Dosud není tato situace vyřešena  a proto není 
možno souhlasit s navrhovaným dělením, neboť oddělením by vznikly pozemky menší, než 
povoluje závazný regulativ územního plánu.  OZ pověřuje starostu v tomto smyslu vypracovat 
odpověď na žádost. 
 
c/  OZ projednalo žádosti Junáků na tábory a schvaluje na Tábor Samota  2000,-- Kč  a na 
tábor  Plantážníci Mořina  2500,--  
 
d/ V souvislosti s volbami do obecního zastupitelstva obce  je navržen na další období počet 
členů zastupitelstva obce     7.   OZ  tento návrh schvaluje. 
 
e/ Starosta navrhl odměny členů zastupitelstva   a jako hledisko výše odměn byla dána účast 
na jednotlivých  zasedáních.  OZ  s výší odměn souhlasí. 
 
Vzhledem k tomu, že byl program  vyčerpán, bylo zasedání ukončeno ve 22.00 hodin. 
                                                                                    
 
 
 
Jana Jelínková, v.r.                                                                        Ing. Miroslav Hrubý, v.r. 
          Zapsal                                                                                              Starosta                            
 
 
 
 
Hana  Kailová, v.r.                                                                              Martin  Kokrda, v.r.                      
     ověřovatel 1                                                                                         ověřovatel  2 
 



USNESENÍ 4/2006 
 

ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 11. června 2006  v budově OÚ v Mezouni podle 
zákona číslo 128/2000 Sb. 

 
Přítomni:  Ing. M. Hrubý, K. Jelínek,  Martin Kokrda, Ivan Ouřadník,   H. Kailová, 
Eva Modrová 
 
Omluveni:    H. Braunová, 
  
 
 
 
OZ ukládá: 
Starostovi   1)  Uzavřít  smlouvu o dílo  na rekonstrukci obecního úřadu s firmou WOS, s.r.o. 
               Beroun. 

2) Uzavřít  smlouvu o správě a údržbě K ČOV ve smyslu varianty č. II  s firmou  
     VaK  a.s.  Beroun 
3) Vypracovat odpovědět na žádost o dělení pozemku č.parc. 67/3 ve smyslu  
     stanoviska OZ dle bodu 9) b   zápisu. 

 
OZ schvaluje: 
 

1) Závěrečný účet obce za rok 2005 (je přílohou zápisu) 
2) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 se závěrem 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10, odst.3písm.a) zák. 420/2004 Sb.) 
3) Závěrečný účet VYKO za rok 2005, zprávu o výsledku přezkoumání  

hospodaření za rok 2005 a závěr zprávy. 
4) Odměny členů OZ 
5) Počet členů zastupitelstva na další volební období   7 členů 
6) Dotaci na tábory Samota   2 000,-- Kč  a  na tábor  Junáků  2 500,--Kč                                                    

 
 
Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne  11. června  2006. 
 
 
 
 
 
Karel  Jelínek, v.r.             Ing. Miroslav Hrubý, v.r. 
    místostarosta                                                                                         starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


