
 

ZÁPIS  č. 2/2007 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného 5. 3. 2007  

na OÚ v Mezouni. 
 
Přítomni: Ing. Miroslav  Hrubý, Karel Jelínek,  Hana Kailová, Jana Pelešková,  
                Jiří Hrdlička, Josef Mezulián 

Omluven: Martin Kokrda 

Program: 1) Projednání dopisů pí Peleškové         
     2) Schválení rozpočtu obce na rok 2007 a rozpočtu MŠ na rok 2007 
     3) Rozpočtový výhled na rok 2007 – 2008 
     4) Plán kontrolní činnosti na rok 2007 finan. a kontrol. výboru 
     5) Odměňování členů OZ 
     6) Smlouvy s obcí  Nučice a s VaK Beroun na provoz kanalizace a KČOV 
     7) Ostatní   

Starosta určil ověřovatele pí Kailovou a p. Hrdličku, na zapisovatele navrhl pí Jelínkovou. 
Bylo OZ odsouhlaseno. 
 
Proběhla kontrola plnění  usnesení  z jednání OZ dne 15. 1. 2007. 
Úkoly starosty:  věcná břemena pro vedení kanalizace – text smlouvy je připraven. 
Úkoly p.Jelínek:  probíhá oslovování vlastníků pozemků. 
Úkoly pí Jelínková:  zjištění adres vlastníků pozemků -  splněno. 
 
Pan Mezulián vyzval pí Peleškovou, aby přestala pořizovat zvukový záznam z jednání OZ, 
pokud to nesdělila přítomným členům OZ a pokud  s tím nesouhlasí ostatní přítomní občané. 
 
 
1) Projednání dopisů pí Peleškové 
Starosta seznámil členy OZ s problematikou stálého dopisování s pí Peleškovou. 
Pí Peleškové bylo odpovězeno na všechny dopisy mimo dopisu z 2.2. 2007, který byl 
projednáván na pracovním zasedání dne 15. 2. 07 s tímto závěrem:  konkrétní písemný 
požadavek ohledně informace o hospodaření obce bude předán předsedovi finančního výboru 
p. Mezuliánovi a ten jí odpoví na jednání OZ v souladu se zákonem. 
Ohledně nařčení z protizákonného vyplácení odměn – odměny byly vyplaceny v souladu 
s usnesením OZ z 11. 6. 2006. 

 
Starosta seznámil OZ se stanoviskem Ministerstva vnitra k dotazům ohledně dopisů pí 
Peleškové. Ze stanoviska, které je přílohou tohoto zápisu vyplývá, že zákon o obcích, tak jak 
uvádí pí Pelešková  ve svých dopisech  ze dne 17. 11. 2006, 27. 11. 2006, 11. 12. 2006 a 
29.12. 2006 nebyl porušován. 
Co se týká pořizování zvukových záznamů z jednání OZ, je v odpovědi Ministerstva vnitra 
jasně uvedeno, že tyto záznamy mohou být pořizovány pouze se souhlasem přítomných 
občanů a zastupitelů. 
OZ schvaluje toto stanovisko – hlasováno: pro  Ing. Hrubý, pí Kailová, p. Mezulián, 
p. Hrdlička, p. Jelínek.  Zdržela se hlasování: pí Pelešková. 
 
2) Rozpočet obce na rok 2007 
S návrhem rozpočtu obce na rok 2007 seznámil OZ za finanční výbor p. Mezulián. Rozpočet 
byl sestaven jako vyrovnaný, kdy předpokládané výdaje i příjmy  budou  3 441 000,-- Kč. 
Rozpočet se schvaluje v paragrafovém znění.  Schváleno všemi hlasy. 
 



Rozpočet Mateřské školy Mezouň na rok 2007 
Rozpočet  na provozní    výdaje  MŠ  byl   navržen ve  stejné  výši   jako v minulém roce  a to  
150 000,-- Kč v paragrafovém znění. Dále byl OZ stanoven hospodářský výsledek MŠ pro  
rok 2007 jako nulový.  OZ schválilo všemi hlasy. Rozpočet obce i MŠ jsou přílohou zápisu. 
 
 

3) Rozpočtový výhled na rok 2007 – 2008 – p. Mezulián za finanční výbor seznámil OZ  
s upřesněním rozpočtového výhledu na rok 2007 a s návrhem na rok 2008. Rozpočtový 
výhled byl schválen všemi hlasy a je přílohou zápisu. 
 

4) Plán kontrolní činnosti finančního výboru a kontrolního výboru na rok 2007 
Za finanční výbor seznámil OZ  p. Mezulián s plánem kontrolní činnosti na rok 2007. 
Za kontrolní výbor předložila plán kontrolní činnosti na rok 2007  pí Kailová. 
Plány kontrol obou výborů na r. 2007 byly OZ schváleny  všemi hlasy a jsou přílohou zápisu. 
 
5) Odměňování členů OZ, výborů a komisí 
P. Mezulián přednesl návrh na stanovení klíče pro vyplácení odměn členů OZ, výborů a 
komisí. 
Měsíční odměny členů OZ, výborů a komisí navrhl vyplácet kumulovaně 2x ročně vždy 
v měsíci červenci a prosinci příslušného roku a to až do konce volebního období současného 
OZ. Výše odměn bude vypočtena dle schváleného rozpočtu obce a měsíční částka bude 
rozpočtena dle účasti členů zastupitelstva na jednotlivých zasedáních OZ, výborů a komisí. 
Měsíční částky odměn nepřekročí výši stanovenou v zákoně č. 614/2006 Sb. Účinnost tohoto 
návrhu je od 1. 1. 2007.  OZ schválilo návrh všemi hlasy. 
 
Dále p. Mezulián navrhl zvýšení měsíční odměny starosty od 1. 1. 2007 o 1 000,-- Kč,   
na 5 000,-- Kč. OZ schválilo zvýšení odměny starosty. Hlasováno: pro – p. Mezulián, 
Hrdlička, Jelínek, pí Kailová,  zdrželi se hlasování : pí  Pelešková,  Ing. Hrubý. 
 
Jako reakci na upozornění pí Peleškové o nezákonnosti vyplacení odměn členům OZ 
v prosinci 2006 navrhl p. Mezulián, aby OZ dodatečně schválilo princip, dle kterého byly 
vyplaceny odměny v měsíci prosinci.   
Odměny byly vyplaceny dle usnesení OZ ze dne 11. 6. 2006 a rozpočtovaná výše odměn 
nebyl překročena.  OZ schvaluje tento návrh. 
Hlasováno: pro – ing. Hrubý, Jelínek, Mezulián, Kailová,  zdržel se hlasování: p.Hrdlička, 
pí Pelešková. 
 
 
6) Smlouvy  s obcí Nučice a s VaK Beroun na provoz kanalizace a KČOV 
Členové OZ projednali návrhy smluv na pracovním jednání OZ s tím, že se touto 
problematikou musí zabývat právníci. 
Se stavem příprav těchto smluv seznámil OZ p. starosta. K návrhu smluv měli zastupitelé 
připomínky a je nutno na znění dále pracovat. 
OZ navrhuje dále jednat i se starostou obce Nučice a postupovat vůči VaK Beroun v souladu. 
OZ ukládá starostovi nechat právně posoudit znění smluv. 
 
7) Ostatní 
a/ Starosta  informoval OZ o průběhu jednání regionu Pláně a sdružení VYKO. 
Na jednání VYKa bylo projednáno znění smluv na věcná břemena pro vedení plynu. StČ 
plynárenská má ke znění smluv výhrady. Je nutno o konečném znění dále jednat. 
 



b/ Dále byl na tomto jednání  projednáván návrh firmy BT Residential  o záměru výstavby 
plynofikační sítě pro novou zástavbu na Vysokém Újezdě samostatně, nezávisle na stávající 
síti VYKA. 
  
c/ Zajištění úklidu veřejných prostranství a sekání zeleně  
OZ konstatovalo, že bude  pro obec vhodnější, aby tyto práce zajišťovala firma (nebo osoba 
na živnostenský list).  Bude se dále projednávat na pracovním jednání OZ. 
 
d/ Starosta informoval o řešení  vedení kanalizace od p. Zykána k Nučicům do KČOV, je 
možno řešit společně s projektem na vedení splaškové kanalizace . To by znamenalo oddálit 
realizaci zatrubnění u p. Zykána. OZ trvá na tom, aby byl přednostně vyřešen problém 
p. Zykána. OZ se dohodlo, že na příštím pracovním jednání budou předloženy cenové 
nabídky na realizaci zatrubnění strouhy u p. Zykána.  Pracovní jednání  svolá starosta během 
14 ti dnů. 
 
e/ Starosta předložil OZ úvahu o možnosti zakoupení bývalého hostince Ve Špejchaře. 
OZ vzalo informaci na vědomí a uložilo starostovi nechat posoudit stavbu odborníkem. 
 
f/ Starosta  seznámil OZ se žádostí firmy Rastas, s.r.o. o odprodeji  obecního pozemku 
č. 330/102 v k.ú. obce Mezouň.  Dále předložil návrh  zastavovací studie této firmy na 
lokalitu za obecním  úřadem.  OZ v současné době neuvažuje o odprodeji pozemku. Navržená 
studie neodpovídá požadavkům na řešení dané lokality, které bylo OZ již předběžně 
odsouhlaseno. 
 
g/ Starosta informoval OZ o tom, že obec obdržela bezúplatným převodem dle § 5, odst. 1 
zákona  č. 95/1999 Sb. od Pozemkového fondu ČR pozemek č. parc. 135/187 v k.ú. Mezouň. 
OZ s převodem pozemku do vlastnictví obce Mezouň souhlasí. 
 
 
Jednání OZ bylo ukončeno  v 21.30 hod. 
 
 
Jana Jelínková, v.r.                                              Ing. Miroslav  Hrubý, v.r. 
       zapisovatel                                                                                                   starosta 
 
 
 
Hana Kailová, v.r.                                                 Jiří  Hrdlička , v.r. 
      ověřovatel                        ověřovatel 
                                                 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



USNESENÍ č. 2/2007 
 

z veřejného zasedání  obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 5. března 2007  
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb. 

 
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek,  Hana Kailová, Jana Pelešková,  Jiří Hrdlička,  
Josef Mezulián 
Omluven: Martin Kokrda 
 
OZ schvaluje: 
 
   1/  Závěry obecního zastupitelstva k dopisům  pí  Peleškové dle bodu  1) tohoto zápisu 
 

2/  Rozpočet obce Mezouň na rok 2007 v paragrafovém znění  ve výši  
                                                                                                      příjmy  3 441 000,-- Kč 
                   výdaje  3 441 000,-- Kč 
 
     Rozpočet Mateřské školy Mezouň na rok 2007 v paragrafovém znění ve výši  

   150 000,-- Kč. 
        Hospodářský výsledek Mateřské školy Mezouň jako  nulový. 
 
   3/  Rozpočtový výhled na rok  2007 – 2008 

 
4/  Plán kontrolní činnosti finančního výboru na rok 2007 
     Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2007 

 
   5/  Vyplácení odměn členů OZ, komisí a výborů dle bodu 5) zápisu s platností od 1.1.2007           
        do konce funkčního období 
 
   6/  Zvýšení odměny starostovi obce o  1 000,-- Kč na 5 000,-- Kč měsíčně s platností od  

1. 1. 2007 
 
   7/  Vyplacení odměn čl. OZ, komisí a výborů za 2.pololetí r. 2006 v měsíci prosinci 2006    
        dle  usnesení OZ ze dne  11. 6. 2006. 
 
   8/  Bezúplatný převod pozemku č. 135/187 v k.ú. Mezouň z vlastnictví Pozemkového fondu 
        ČR do vlastnictví obce Mezouň. 
 
OZ ukládá: 
 
Starostovi:       

 1/  -  Jednat se starostou obce Nučice ohledně smluv s VaK Beroun. 
      -  Zajistit právní posouzení těchto smluv. 
 
 2/     Zajistit odborné posouzení stavby bývalého hostince Ve Špejchaře. 
 

Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne  5. března 2007. 
 
 
 
       ………………………………….                                                                                                   
                                                                                    Ing. Miroslav Hrubý – starosta 


