ZÁPIS č. 3/2007
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 24. dubna 2007
v budově OÚ v Mezouni.
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Hana Kailová, Martin Kokrda, Jiří Hrdlička,
Josef Mezulián.
Omluven: Libor Valenta
Program: 1) Projednání činnosti členů OZ
2) Odměňování členů OZ a komisí
3) Inventarizace majetku obce k 31.12.2006
4) Mateřská škola – opravy a vybavení zahrady
5) Informace o vývoji příprav vodovodu a kanalizace
6) Informace z jednání regionu Pláně a VYKA
7) Zatrubnění kanalizace ke Krahulovu
7) Ostatní
Starosta navrhl na zapisovatele pí Jelínkovou, ověřovateli byly navrženi p. Kokrda
a p.Hrdlička, bylo odsouhlaseno všemi hlasy.
Úvodem starosta provedl kontrolu plnění úkolů z minulého usnesení OZ ze dne 5.3. 2007.
Úkoly starosty byly splněny.
1) Projednání činnosti obecního zastupitelstva
Starosta informoval OZ, že pí Pelešková rezignovala na funkci místostarostky a odstoupila i
z funkce člena obecního zastupitelstva ke dni 19. 4. 2007.
V této souvislosti starosta uvedl, že úkol, kterým byla pí místostarostka pověřena na prac.
jednání OZ dne 19.3. 2007, týkající se zpracování návrhu smlouvy s ing. V. Hrubým, řešícím
směny pozemků přiléhajících ke stávajícímu hřišti, ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu,
nesplnila. Z neznámých důvodů situaci neřešila s ing. V. Hrubým, ale oslovila Pozemkový
fond ČR, který s uvedenou věcí nemá nic společného. Pozemkový fond ČR reagoval dopisem
obci, v němž upozorňují na nekompetentnost jejího jednání.
P. Mezulián informoval OZ, že v souvislosti s řadou výhrad k práci pí Peleškové, chtěl na
dnešním zasedání navrhnout její odvolání z funkce místostarostky, o čemž jí předem
informoval.
Na místo nového člena zastupitelstva má nastoupit pan Libor Valenta. Ten se z jednání OZ
omluvil z pracovních důvodů.
2) Odměňování členů OZ a komisí
Předseda finančního výboru p. Mezulián přednesl nový návrh na odměňování členů OZ a
komisí - starosta
5 000,-- Kč měsíčně
100,-- Kč měsíčně
- členové OZ
Měsíční funkční odměny čl. OZ budou vypláceny od 1. 5. 2007 a to kumulovaně za 1.
pololetí v červenci a za 2. pololetí v prosinci daného roku, starostovi bude vyplácena odměna
měsíčně.
Činnost jednotlivých členů OZ a komisí bude hodnocena formou finančních darů.
OZ schválilo návrh všemi hlasy.

3) Inventarizace majetku obce k 31.12. 2006
pí Jelínková seznámila OZ s provedením inventarizace majetku obce inventarizační komisí
ve složení: Ing. Hrubý, H. Kailová, J. Mezulián, M. Kokrda a J.Jelínková. Inventarizací
nebyly zjištěny přebytky ani manka. OZ schvaluje provedenou inventarizaci majetku obce
za rok 2006. Schváleno všemi hlasy.
4) Mateřská škola – opravy a vybavení zahrady
Starosta podal informaci o požadavcích ředitelky MŠ na vybavení MŠ a zahrady nad rámec
rozpočtu MŠ. OZ pověřilo pana Hrdličku, aby spolu se školskou komisí navštívil MŠ a
posoudil požadavky na místě.
5) Informace o vývoji příprav vodovodu a kanalizace
Starosta informoval OZ o příslibu poskytnutí dotace na vodovod z Ministerstva zemědělství
ČR. Navrhl řešit výběr dodavatele stavby vodovodu v obci prostřednictvím firmy, která
připraví výběrové řízení veřejné zakázky na vodovod. Předpokládaná cena přípravy
výběrového řízení je 25 000,--Kč.
OZ souhlasí se zadáním výběrového řízení na stavbu vodovodu firmě, která celý výběr
formou veřejné zakázky připraví. Odsouhlaseno všemi hlasy.
Starosta dále informoval OZ o problémech s umístěním ČOV, dosud není možno záležitost
ukončit. Je stále jednáno o těchto možnostech umístění – stávající K ČOV , stávající čistírna
BT Residential, nová čistírna na pozemku Novotných. OZ pověřuje starostu dále jednat
o umístění ČOV s VaK Beroun, OÚ Nučice, rodinou Novotných a s fy Rastas.
6) Informace z jednání regionu Pláně a VYKA
pí Jelínková informovala OZ o jednání regionu Pláně a VYKA
- regionu byla přidělena dotace na dopravní značení místních komunikací, jednotlivé obce
zadaly své požadavky, probíhá výběr dodavatele.
- dále byla podána informace o nutnosti přípravy „Plánu rozvoje sociálních služeb“ – pí
Kailová bude spolupracovat se starostou na přípravě plánu.
- VYKO smlouvy na věcná břemena ochranného pásma vedení plynu budou připravena na
příští jednání regionu a VYKA a bude nutno oslovit vlastníky pozemků..
7) Zatrubnění strouhy ke Krahulovu
Starosta seznámil OZ s výběrem firmy na zhotovení zatrubnění strouhy ke Krahulovu.
Výběrové řízení probíhalo na pracovním jednání OZ.
Z pěti firem byl vybrán dodavatel Radek Smetana – Mořina za cenu 127 330,-- Kč.
Starosta dále předložil návrh „smlouvy o dílo“ na danou zakázku.
P. Jelínek dále doplnil, že je možno využít i betonových rour ve vlastnictví obce, zvláště
z toho důvodu, že se jedná o roury přejezdné a navrhl upravit smlouvu s dodavatelem v tomto
smyslu.
OZ schválilo dodavatele zatrubnění strouhy a smlouvu o dílo všemi hlasy. OZ pověřuje
starostu zadáním zakázky a podepsáním smlouvy o dílo.
8) Ostatní
a/ Starosta přednesl požadavek sportovců na nákup sportovních potřeb – 2 míče a 1
nohejbalová síť v ceně 3 800,-- Kč. OZ schvaluje uvolnění finančních prostředků pro
sportovce ve výši 3 800,-- Kč všemi hlasy.

b/ P. Tomáš Braun požádal za sportovce o možnost nákupu 250 ks planěk a 16 ks rýglů na
opravu plotu na hřišti a dále o zajištění mobilního záchodku na dobu pořádání nohejbalového
turnaje v Mezouni. OZ souhlasí s finanční podporou nohejbalového turnaje. Finanční výše
bude určena po zjištění cenových nabídek. Schváleno všemi hlasy.
OZ pověřilo p. M. Kokrdu zjištěním cenových nabídek.
c/ P. Fr. Kos podal žádost o souhlas s umístěním 3 ks okrasných květináčů před dům č.p. 21.
Květináče pořídí na vlastní náklady. OZ odsouhlasilo požadavek všemi hlasy.
d/ Pí Kailová informala OZ o přípravě akce „vítání občánků“, která by měla proběhnout
v měsíci červnu. V této souvislosti podala požadavek na zlepšení vybavení zasedací místnosti.
Vybavení obecního úřadu je ve schváleném rozpočtu obce. OZ schvaluje nákup židlí, stolů
a nové podlahové krytiny do zasedací místnosti v částce cca 35 000,-- Kč. OZ návrh
pí Kailové schválilo.
Hlasováno o návrhu. Pro – p. Mezulián, p. Kokrda, pí Kailová, p. Jelínek,
zdržel se Ing. Hrubý.
Jednání OZ bylo ukončeno v 21.30 hod.

Jana Jelínková, v.r.
zapisovatel

Martin Kokrda, v.r.
ověřovatel 1

Ing. Miroslav Hrubý, v.r.
starosta

Jiří Hrdlička, v.r.
ověřovatel
2

USNESENÍ č. 3/2007
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 24. dubna 2007 v budově
OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Hana Kailová, Martin Kokrda, Jiří Hrdlička,
Josef Mezulián, omluven Libor Valenta.
OZ schvaluje:
1) Odměňování členů zastupitelstva s platností od 1. 5. 2007:
starosta - 5 000,-- Kč měsíčně
členové OZ 100,-- Kč měsíčně
Starostovi bude vyplácena odměna měsíčně, členům zastupitelstva bude vyplácena
odměna kumulovaně za 1. a 2. pololetí, vždy v měsíci červenci a prosinci daného roku.
2) Inventarizaci majetku Obce Mezouň k 31.12. 2006 s výrokem, že nebyly zjištěny
manka ani přebytky.
3) Zadání výběrového řízení na stavbu vodovodu formou veřejné zakázky prostřednictvím
firmy, která připraví výběrové řízení - do částky cca 25 000,-- Kč za přípravu
4) Dodavatele zatrubnění strouhy ke Krahulovu – firmu Radek Smetana, Mořina
5) Smlouvu o dílo na zatrubnění strouhy ke Krahulovu
6) Příspěvek na nákup 2 ks míčů a 1x nohejbalové sítě pro sportovce v ceně 3800,-- Kč
7) Úhradu podpory sportovního turnaje formou finančního zajištění hygienického zařízení
a oplocení hřiště. (výše úhrady bude upřesněna )
8) Požadavek pana Františka Kosa na umístění květináčů před dům č.p. 21
9) Položení nové podlahové krytiny, nákup židlí a stolů do zasedací místnosti za cca
35 000,-- Kč.
OZ ukládá:
Starostovi:
1) Zajistit firmu na přípravu výběrového řízení na vodovod
2) Podepsat smlouvu o dílo s firmou Radek Smetana
3) Dále jednat o umístění ČOV s VaK Beroun, OÚ Nučice, rodinou Novotných a
4) s fi Rastas, s.r.o.
p. K. Jelínkovi
1) projednat s firmou Radek Smetana možnost úpravy smlouvy o dílo ve smyslu bodu 7
tohoto zápisu
p. J. Hrdličkovi
1) Posoudit spolu se školskou komisí potřeby na vybavení MŠ a jednat přímo v MŠ s pí
ředitelkou.
p.M. Kokrdovi
1) Zjistit cenové nabídky na zajištění hygienického zařízení na turnaj v nohejbalu a
cenové nabídky na opravu oplocení na hřišti.
Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne 24.4. 2007.

Ing. Miroslav Hrubý, v.r.
starosta

