ZÁPIS č. 09/2018
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 26.11. 2018 v budově obecního úřadu v Mezouni
Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Hana Kailová, Bc. Daniel Kokrda, Hana Braunová,
Ivan Ouřadník Omluven: Martin Kokrda
Pan starosta seznámil OZ s navrženým programem jednání. Ověřovateli byli určeni paní Hana Braunová a paní
Hana Kailová.
Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Jelínková
PROGRAM JEDNÁNÍ

1) Příprava kolaudace splaškové kanalizace
2) Zimní údržba komunikací a chodníků
3) Dosyp – vybrané úseky nehotových chodníků a další dosypy
4) Uzemní plán – pověření k zastupování
5) Zajištění dodavatele právních služeb a IT technologií
6) Doplnění výborů a komisí zastupitelstva obce
7) Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
8) Příprava rozpočtu , rozpočtový výhled
9) Rozpočtové opatření r. 2018
10) Ostatní

Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny.
1) Příprava kolaudace splaškové kanalizace
Pan starosta informoval OZ o stavu přípravy dokladů ke kolaudaci splaškové kanalizace. Předpokládaný termín
kolaudačního řízení je 13. 12. 2018. Kolaudační rozhodnutí by mělo být vydáno do konce tohoto roku. Občané
budou informováni o postupu připojení prostřednictvím Mezouňského oběžníku a webových stránek obce.
Dle informací z fondu životního prostředí je mezní datum pro připojení do splaškové kanalizace 30. 4. 2019.
Pan starosta bude nadále jednat o možnosti prodloužení termínu připojení.
2) Zimní údržba komunikací a chodníků
Pan starosta informoval OZ o nákupu soli a jejím uskladnění na zimní posyp. Ohledně zajištění zimní údržby
navrhl pan Bc. D. Kokrda zaměstnat občana Mezouně na dohodu o provedení práce za částku 180,-- Kč/hod.
OZ schvaluje všemi hlasy finanční ohodnocení pracovníka zimní údržby ve výši 180,-- Kč/hod.
K této činnosti je třeba nakoupit mechanizaci. Pan starosta zajistí poptávku po odpovídající technice a předloží
na příštím jednání OZ.
3) Dosyp – vybrané úseky nehotových chodníků a další dosypy
Pan starosta podal informaci o nákupu materiálu na dosyp za obrubníky nehotových chodníků. Materiál je
nakoupen a částečně naskládkován. Další část dosypů je navržena od č.p. 155 k č.p. 201 .
P. Ouřadník navrhl dokoupit jemnější drť a doplnit s ní žluté kontejnery na zimní posyp.
OZ schvaluje nákup drti všemi hlasy.
4) Územní plán – pověření k zastupování
V souvislosti se změnou starosty požaduje Odbor regionálního rozvoje Beroun nové pověření k zastupování
obce při pořizování nového územního plánu.
OZ schvaluje všemi hlasy, aby pověřeným zástupcem, který bude jednat za obec Mezouň při pořizování nového
územního plánu obce, byl pan Ing. František Kubásek – starosta obce.
5) Zajištění dodavatele právních služeb a IT technologií
Pan starosta navrhl OZ oslovit 3 uchazeče k poskytování právních služeb pro obec Mezouň. Na příštím jednání
OZ bude vybrán dodavatel právních služeb.
OZ schvaluje všemi hlasy zahájení výběrového řízení na poskytovatele právních služeb oslovením nejméně 3
uchazečů.
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IT technologie
V souvislosti s pořízením nového počítačového vybavení navrhl pan starosta oslovit 3 firmy za účelem
zpracování nabídky na nákup dvou ks počítačů a softwarového vybavení.
OZ schvaluje všemi hlasy zahájení poptávkového řízení na nákup PC včetně softwarového vybavení
6) Doplnění výborů a komisí zastupitelstva obce
Finanční výbor
Vzhledem k tomu, že na ustavujícím zasedání OZ nebyl zvolen kompletní finanční výbor, navrhl pan I. Ouřadník
doplnit finanční výbor o paní Ing. Širín Matouškovou.
OZ schvaluje všemi hlasy členku finančního výboru paní Ing Širín Matouškovou.
Kontrolní výbor
Dále byl doplněn kontrolní výbor. Paní H.Braunová navrhla zvolit členkou kontrolního výboru paní Markétu
Bartákovou.
OZ schvaluje všemi hlasy členku kontrolního výboru paní Markétu Bartákovou.
Sociální a školská komise
Paní H.Braunová dále navrhla dále zvolit členem sociální a školské komise paní Kateřinu Kailovou.
OZ schvaluje všemi hlasy členku sociální a školské komise paní Kateřinu Kailovou.
7) Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
V souvislosti se zahájením nového volebního období navrhla paní Jelínková schválit pověření pana starosty Ing.
Františka Kubáska k provádění úprav rozpočtu obce.
Vzhledem k povinnosti sledovat a upravovat měsíčně rozpočet obce na skutečné plnění je navrženo, aby
zastupitelstvo obce pověřilo pana starostu - úpravou rozpočtu a schválením rozpočtového opatření v případě:
- přijetí dotace a nahodilých příjmů obce – schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů
- rovnání rozpočtu ke konci roku – schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů
- měsíčního vyrovnávání rozpočtu v rámci položek jednotlivých paragrafů – schváleno všemi hlasy přítomných
zastupitelů
Schváleno všemi hlasy: Ing. Fr. Kubásek, H. Kailová, Ing. Jitka Wagnerová, H.Braunová, Bc. D. Kokrda,
I. Ouřadník
8) Příprava rozpočtu, rozpočtový výhled
Zastupitelstvo projednalo přípravu rozpočtu obce na rok 2019 a Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 20202021. Návrh rozpočtu a Střednědobého výhledu je nutno připravit tak, aby mohlo být schváleno na
prosincovém veřejném zasedání OZ.
9) Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na rok 2018
Paní Jelínková předložila OZ návrh rozpočtového opatření rozpočtu obce na rok 2018. Rozpočtové opatření mj.
zahrnuje navýšení v oblasti daňových příjmů a poplatků v celkové výši 92 000,-- Kč. Ve výdajové části se
zvyšují nebo doplňují paragrafy a položky za posypový materiál a nákup techniky na zimní údržbu, zbudování
vodovodní přípojky, nákup IT techniky atp. Ve výdajové části se oproti navýšení snižují paragrafy a položky, u
kterých je předpoklad, že již nebudou do konce roku čerpány. Výdaje se zvyšují celkem o 92 000,-- Kč.
Výdajové položky jsou kryty navýšením daňových příjmů.
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na r. 2018 všemi hlasy.
10) Ostatní
Plán inventarizace za rok 2018, složení inventarizační komise
Paní Jelínková předložila OZ návrh časového plánu inventarizace obce za rok 2018.
OZ schvaluje všemi hlasy plán inventarizace obce na rok 2018.
Složení inventarizační komise
Paní starostka navrhla členy inventarizační komise pro provedení inventarizace za rok 2018
ve složení : Bc. Daniel Kokrda – předseda komise, Hana Kailová, Ing. Jitka Wagnerová – členové.
OZ schvaluje složení inventarizační komise všemi hlasy.
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Žádost ředitelky MŠ o doplnění herních prvků na zahradu mateřské školy
Informaci podala paní Ing. J. Wagnerová. Navrženy k pořízení jsou i prvky, které mohou užívat nejmenší
děti. V rozpočtu obce jsou na tento nákup pro MŠ finanční prostředky vyčleněny.
OZ schvaluje všemi hlasy nákup herních prvků dle požadavku ředitelky MŠ do celkové výše 50 000,-- Kč bez
DPH.
Žádost organizace Linky bezpečí, z.s. a společnosti Babybox – STATIM, z.s. o finanční podporu
Paní Jelínková předložila OZ žádost Linky bezpečí, z.s. a společnosti Babybox –STATIM, z.s. o finanční
podporu.
OZ schvaluje vyčlenit v rozpočtu obce na r. 2019 částku 1500,-- Kč na každou žádost.
- Informaci o organizaci rozsvěcení vánočního stromečku podala Ing. J. Wagnerová.

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 20.00 hod. ukončeno.

Jana Jelínková
zapisovatel

Ing. František Kubásek
starosta

Hana Braunová
ověřovatel

Hana Kailová
ověřovatel
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USNESENÍ č. 09/2018
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26.11.2018
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. František Kubásek, Hana Braunová, Ing. Jitka Wagnerová, Hana Kailová, Ivan Ouřadník,
Bc.Daniel Kokrda
Omluven: Martin Kokrda
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Ing. Františka Kubáska – starostu obce Mezoun pověřeným zástupcem, který bude jednat za obec Mezouň
při pořizování nového územního plánu obce
2) Zahájení poptávkového řízení na poskytovatele právních služeb oslovením nejméně 3 uchazečů.
3) Zahájení poptávkového řízení na nákup 2 ks PC včetně softwarového vybavení
4) Zahájení poptávkového řízení na nákup techniky na zimní a letní údržbu místních komunikací, chodníků a
veřejných prostranství
5) Finanční ohodnocení pracovníka zimní údržby ve výši 180,-- Kč/hod.
6) Doplnění finančního výboru o člena Ing. Širín Matouškovou
7) Doplnění kontrolního výboru o člena Markétu Bartákovou
8) Doplnění sociální a školské komise o člena Kateřinu Kailovou
9) Pověření starosty - úpravou rozpočtu a schválením rozpočtového opatření v případě:
- přijetí dotace a nahodilých příjmů obce
- rovnání rozpočtu ke konci roku
- měsíčního vyrovnávání rozpočtu v rámci položek jednotlivých paragrafů
10) Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na r. 2018
11) Nákup jemnější drti na doplnění žlutých kontejnerů na zimní posyp.
12) Plán inventarizace obce na rok 2018.
13) Inventarizační komisi ve složení: Bc. Daniel Kokrda – předseda komise, Hana Kailová, Ing. Jitka
Wagnerová - členové
14) Finanční podporu ve výši 1500,--Kč pro Linku bezpečí, z.s. v roce 2019
Finanční podporu ve výš 1500,--Kč pro společnost Babybox –STATIM, z.s. pro rok 2019
15) Nákup herních prvků na zahradu MŠ dle požadavku ředitelky MŠ do celkové výše 50 000,-- Kč bez DPH.
Toto usnesení č. 09/2018 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 26.11.2018
Zapsáno v Mezouni dne 26.11. 2018
Ing. František Kubásek
starosta obce Mezouň
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