
 
 

Rozpočtový výhled obce MEZOUŇ na rok 2008 – 2009 
 
 

Rok 2008 
  

Výhled vychází z příjmové části rozpočtu ve výši 14 200.000,-Kč. 
 

 
Územní plán a územní rozvoj 

 
V souladu s novelou stavebního zákona zajistit zpracování a schválení 
regulačního plánu pro obec Mezouň a urbanizaci jednotlivých lokalit dle 
územního plánu s vymezením dostatečných prostorů pro zeleň a odpočinek.. 
Předpokládané finanční náklady  cca 150 000,-- Kč 
Hrazeno z rozpočtu obce      100 000,--Kč  a z dotace StČ kraje 50 000,-- Kč. 

 
Vodovod 

 
Budování hlavních řadů vodovodu v obci. 
Předpokládané finanční náklady   cca  10 835 000,-- Kč 
Hrazeno z rozpočtu obce       2 069 000,--Kč   
z dotace Mze ČR                   8 668 000,-- Kč. 
Budování vodovodních přípojek k jednotlivým objektům občanů. 
Hrazeno z finančních příspěvků občanů   2 000 000,-- 
 

Kanalizace 
 
Pokračování přípravy projektové dokumentace na kanalizaci v obci a příprava 
podkladů pro podání žádostí o dotaci na tuto akci. 
Předpokládané finanční náklady cca    205 00 000,-- Kč             
 
Zajištění vykoupení pozemku pro zbudování čistírny odpadních vod  
Předpokládané finanční náklady cca    920 000,-- Kč             
Hrazeno z rozpočtu obce. 
 

Veřejné osvětlení  a místní rozhlas 
 
Pravidelná údržba veřejného osvětlení a výměra rozhlasových reproduktorů 
Předpokládané finanční náklady  cca   15 000,-- Kč 
Hrazeno z rozpočtu obce. 
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Místní komunikace 
 
Údržba a rekonstrukce místních komunikací  
Předpokládané finanční náklady    cca       100 000,-- Kč 
Hrazeno z rozpočtu  obce.  
 

Budova obecního úřadu 
 
Příprava projektové dokumentace pro dokončení nástavby budovy obecního 
úřadu pro potřeby spolčovací činnosti občanů a zasedání OÚ, případně pro 
činnost knihovny. 
Projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro žádost o dotaci 
z Programu rozvoje venkova – EF. 
Předpokládané finanční náklady cca   100 000,-- Kč 
Hrazeno z rozpočtu obce. 

 
Mateřská škola 

 
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci  mateřské školy, výměnu 
oken, střechy a celkové zateplení budovy včetně rozšíření sociálního zázemí. 
Projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro zpracování žádosti o 
dotaci z Programu rozvoje venkova – EF. 
Předpokládané finanční náklady cca   100 000,-- Kč 
Hrazeno z rozpočtu obce. 
 

Parková zeleň a veřejná prostranství 
 
Provedení opravy mlíčníku včetně úprava jeho okolí. 
Oprava pietního pomníku padlých a výsadba zeleně v tomto místě. 
Předpokládané finanční náklady    cca  80 000,-- Kč 
Hrazeno z rozpočtu obce a z dotace v rámci regionu Pláně v rámci Dotace na 
opravy drobných prvků venkovské architektury. 
 

Místní tradice a svátky 
 

Pokračovat ve vedení místní kroniky a převádění dat z kronik do počítačové 
podoby. Vedení webových stránek obce s možností diskuse k problematice 
obce. 
Zajištění gratulací a blahopřání přestárlým občanům za účasti členů OZ. 
Vítání nově narozených občánků. 
Předpokládané finanční náklady     cca 15 000,-- Kč 
Hrazeno z rozpočtu obce. 
. 
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Sport a volný čas 
 

Vybavení dětského hřiště mateřské školky dětským mobiliářem (prolézačky, 
skluzavky aj.) a rozšíření stávajícího sportovního hřiště o dětskou část 
Předpokládané finanční náklady   cca   110.000,-Kč 
Hrazeno z rozpočtu obce      70 000,--Kč a z dotace StČ kraje 40 000,-- Kč. 

 
Sběr a svoz komunálních odpadů 

 
Zajištění pravidelného svozu odpadů prostřednictvím popelnicových nádob, 
pytlů na PET  kontejnerů na tříděný odpad  a svoz nebezpečného odpadu. 
Předpokládané finanční náklady   cca  220.000,-Kč 
Hrazeno z rozpočtu obce.      

 
Sdružení obcí VYKO 

 
Na základě dodatku ke stanovám Sdružení obcí VYKO zajistit doplacení úroků 
z úvěru na zbudování plynofikace obce. (splátka úvěru je již doplacena). 
Předpokládané finanční náklady   cca   220.000,-Kč 
Hrazeno z rozpočtu obce.       
 

Chodníky 
 

Příprava projektové dokumentace pro zbudování chodníku v dopravně ohrožené 
části obce –  od obecního úřadu směrem k autobusové zastávce ve vsi podél zdi 
u Mezuliánů.  
Předpokládané finanční náklady   cca    25 000,-- Kč 
Hrazeno z rozpočtu obce. 
Výstavba chodníku. chodníku podél nemovitostí Rottů, Pauknerů, Brožů, Hudců 
a Mezuliánů k Obecnímu úřadu, včetně přechodu pro chodce v části od 
nemovitosti Rotů k nemovitosti paní Svobodové. 
Předpokládané finanční náklady   cca    320 00.00,-Kč 
Hrazeno z rozpočtu obce      170 000,--Kč  a  z dotace StČ kraje 150 000,-- Kč. 
 
 
 
 
. 
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R o k  2009 
 
Výhled vychází z předpokládaného příjmu rozpočtu ve výši 6.000.000,-Kč. 
 

Územní plán a územní rozvoj 
 

Dokončení zpracování změny ÚP a regulačního plánu obce 
Předpokládané finanční náklady   cca  50 000,-- Kč 
Hrazeno z rozpočtu obce. 

 
Vodovod 

 
Dokončení výstavby vodovodu v obci včetně přípojek. 
Předpokládané finanční náklady   cca 2 568 000 ,-- Kč 
Hrazeno z rozpočtu obce           517 000,--Kč   
z dotace Mze ČR                   2  167 000,-- Kč. 
Dokončení í vodovodních přípojek k jednotlivým objektům občanů. 
Hrazeno z finančních příspěvků občanů    550 000,-- 
 

Kanalizace 
 

Pokračování přípravy projektové dokumentace na stavbu kanalizace a ČOV 
v obci  a příprava podkladů pro podání žádostí o dotaci na tuto akci. 
Předpokládané finanční náklady cca    100 000,-- Kč .         
Hrazeno z rozpočtu obce. 

 
Mateřská škola 

 
Rekonstrukce  mateřské školy, výměna oken, střechy a celkové zateplení 
budovy včetně rozšíření sociálního zázemí a venkovních úprav. 
Realizace pouze za předpokladu dotace z EF z Programu rozvoje venkova. 
Předpokládané finanční náklady cca   2 000 000,-- Kč 
Hrazeno z rozpočtu obce a z dotace EF. 
 

Místní komunikace 
 

Oprava a údržba místních komunikací po zimním období. Údržba a sekání struh 
podél místních komunikací,  
Předpokládané finanční náklady    cca       40 000,-- Kč 
Hrazeno z rozpočtu obce. 
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Obnova polních cest 
 

V rámci malých pozemkových úprav požádat o obnovení polní cesty do lesa 
Hačka.         
Předpokládané finanční náklady    cca       60 000,-- Kč 
Hrazeno z rozpočtu obce a  z rozpočtu Pozemkového úřadu. 

 
Výsadba zeleně podél cest v extravelánu obce 

 
S využitím dotací zajistit výsadbu  zeleně podél polních cest. 
Předpokládané finanční náklady    cca       40 000,-- Kč 
Hrazeno z rozpočtu obce a s použitím dotací.. 
 

Parková zeleň a veřejná prostranství 
 
Udržovat veřejná prostranství v čistotě a pořádku,  zejména  v místech veřejných 
studní . 
Předpokládané finanční náklady        cca   50 000,-- Kč 
Hrazeno z rozpočtu obce. 
Zbudování dětského hřiště v prostorách zahrady bývalé požární zbrojnice a 
vybavení těchto prostor zařízením pro volnočasové aktivity. 
Předpokládané finanční náklady    cca       100 000,-- Kč 
Hrazeno z rozpočtu obce  a z dotace ministerstva pro místní rozvoj. 
 

Sběr a svoz komunálních odpadů 
 

Zajištění pravidelného svozu odpadů prostřednictvím popelnicových nádob, 
pytlů na PET  kontejnerů na tříděný odpad  a svoz nebezpečného odpadu. 
Předpokládané finanční náklady   cca  220.000,-Kč 
Hrazeno z rozpočtu obce.      
 

Místní tradice a svátky 
 

Vítání nově narozených občánků. Gratulace a poděkování nejstarším občanům 
obce. 
Předpokládané finanční náklady     cca    20 000,-- Kč 
Hrazeno z rozpočtu obce. 
 
 
 
 
Schváleno Obecním zastupitelstvem dne 31. 3. 2008                  .........………….                     
                                                                                                            starosta 


