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ZÁPIS č. 05/2019 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne 10.6. 2019 v budově obecního úřadu v Mezouni 

 

Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Hana Braunová, Martin Kokrda 

Omluveni: Hana Kailová, Ivan Ouřadník  

 

Pan starosta seznámil OZ s navrženým programem jednání. Ověřovateli byli určeni paní Ing. Jitka Wagnerová a 

pan Bc. Daniel Kokrda. 

Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Jelínková 

  

Hlasováním byl schválen program jednání: 

 

1)    Pošta Partner – hospodaření za r. 2018 

        Pošta Partner – smlouva na r. 2019  

2)    AVE, s.r.o. – svoz směsného odpadu  

3)    Vedení kNN v poz.obce č.parc. 135/106, 407/3, smlouva budoucí o VB pro ČEZ Distribuce 

4)    Odpisový plán na rok 2019 

5)    Zpráva o inventarizaci za rok 2018 

6)    Závěrečný účet obce Mezouň za r. 2018 

7)    Roční účetní závěrka obce Mezouň za r. 2018 

8)    Roční účetní závěrka Mateřské školy Mezouň za r. 2018 

9)    Závěrečný účet a roční účetní závěrka DSO VYKO za r. 2018 

10)  Závěrečný účet a roční účetní závěrka DSO Český kras-Pláně za r. 2018 

11)  Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2019 

12)  Plán práce finančního výboru na rok 2019 + informace o činnosti za r. 2018 

13)  Plán práce kontrolního výboru na rok 2019 + informace o činnosti za r. 2018 

14)  Převod inženýrských sítí vodovodu a kanalizace v poz. č. parc. 103/8 do vlastnictví obce  

15)  Žádost KSK Mezouň o úhradu mobilních WC při pořádání Mezouňského Zavíráku 2019 

16)  Informace o řešení PC sítě a IT vybavení na OÚ 

17)  Ostatní 

 

 

Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ 

Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny.  

 

1) Pošta Partner – hospodaření za r. 2018, veřejnoprávní smlouva na r. 2019  

Pan starosta seznámil OZ s výsledky hospodaření Pošty Partner, kterou provozuje obec Vysoký Újezd, za rok 

2018. Za účelem poskytnutí finančního příspěvku na provoz v roce 2019 bude nutno s obcí Vysoký Újezd 

uzavřít novou veřejnoprávní smlouvu či formou dodatku prodloužit smlouvu stávající. OZ bere informaci na 

vědomí a pověřuje pana starostu, aby při jednání s obcí Vysoký Újezd prosazoval nižší, nebo maximálně stejnou 

výši finančního příspěvku na provoz, která byla v roce 2018. 

 

2) AVE CZ odpadové hospodaření, s.r.o. – změna plateb za svoz popelnic 

Pan starosta informoval OZ o návrhu firmy AVE CZ na změnu systému úhrad za svoz popelnic na směsný 

odpad. AVE CZ navrhuje zavedení paušálních plateb místo stávající evidence svozů pomocí čárových kódů. 

OZ doporučuje starostovi jednat s dalšími obce, které mají stejný systém úhrad o společném postupu a řešení. 

OZ navrhuje zachovat stávající systém úhrad a pověřuje pana starostu dalším jednáním s firmou AVE CZ. 

 

3) Vedení kNN v poz.obce č.parc. 135/106, 407/3, smlouva budoucí o VB pro ČEZ Distribuce 

Pan starosta předložil OZ návrh vedení kNN pro RD na poz.č.parc. 103/24,25,26,27 přes pozemky ve vlastnictví 

a kat. území obce Mezouň č.parc. 135/106 a 407/3.  

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů vedení kNN pro RD přes pozemky ve vlastnictví a k.ú. obce 

Mezouň č.parc. 135/106 a 407/3. 

Za účelem umístění tohoto vedení je nutno s firmou ČEZ Distribuce uzavřít smlouvu budoucí o věcném 

břemeni. Smlouva bude uzavřena za finančních podmínek schválených usnesením OZ č. 1/2019 ze dne 

21.1.2019. 
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4) Odpisový plán na rok 2019 

Paní Jelínková předložila OZ odpisový plán majetku obce na rok 2019. Odpisy se budou provádět ročně. 

OZ schvaluje odpisový plán na rok 2019 všemi hlasy přítomných zastupitelů. 

 

5) Zpráva o inventarizaci za rok 2018 

Paní Jelínková seznámila OZ s výsledky inventarizace majetku obce za rok 2018. Inventarizační zpráva 

konstatuje, že nebyly shledány přebytky ani manka. 

OZ schvaluje inventarizační zprávu za rok 2018 všemi hlasy přítomných zastupitelů. 

 

6) Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2018 

    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 

Obecní zastupitelstvo projednalo návrh Závěrečného účtu obce Mezouň sestaveného ke dni 31.12. 2018. 

S výsledky hospodaření po konsolidaci seznámila OZ paní Jelínková. 

Příjmy činily k 31.12. 2018            19 089 762,41Kč    

Výdaje                         27 830 462,66Kč 

Výsledek - schodek                            8 740 700,25 Kč 

Schodek hospodaření vzniklý financováním výstavby splaškové kanalizace a obnovy povrchů komunikací byl 

kryt z finančních úspor minulých období. 

 

Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 se závěrem – 

„nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Závěrečný účet obce za rok 2018 společně se Zprávou o 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 s výrokem „bez výhrad“. 

 

7) Roční účetní závěrka obce Mezouň za r. 2018 

Paní Jelínková seznámila OZ s výsledky roční účetní závěrky obce za rok 2018. 

OZ schvaluje roční účetní závěrku obce Mezouň za rok 2018 všemi hlasy přítomných zastupitelů. 

Pro hlasovali: Ing. František Kubásek, Hana Braunová, Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Martin 

Kokrda 

Protokol o schválení účetní závěrky obce Mezouň za rok 2018 je přílohou tohoto zápisu.  

 

8) Roční účetní závěrka Mateřské školy Mezouň za r. 2018 

Paní Jelínková předložila obecnímu zastupitelstvu ke schválení návrh roční účetní závěrky příspěvkové 

organizace Mateřské školy Mezouň za rok 2018. 

Obecní zastupitelstvo schvaluje roční účetní závěrku Mateřské školy Mezouň za rok 2018 všemi hlasy 

přítomných zastupitelů. 

Pro hlasovali: Ing. František Kubásek, Hana Braunová, Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Martin 

Kokrda 

Protokol o schválení účetní závěrky Mateřské školy Mezouň za rok 2018 je přílohou tohoto zápisu. 

Výsledkem hospodaření Mateřské školy Mezouň je úspora ve výši 8 549,27 Kč.  

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů převedení hospodářského výsledku MŠ Mezouň za rok 2018 

ve výši 8 549,27 Kč do rezervního fondu MŠ. 

 

9) Závěrečný účet a roční účetní závěrka DSO VYKO za r. 2018 

Paní Jelínková seznámila OZ se stavem závěrečného účtu DSO VYKO za rok 2018 a dále se zpracovanou účetní 

závěrkou.   OZ schvaluje závěrečný účet DSO VYKO za rok 2018 bez výhrad všemi hlasy přítomných 

zastupitelů. 

OZ schvaluje roční účetní závěrku DSO VYKO za rok 2018 všemi hlasy přítomných zastupitelů. 

 

10) Závěrečný účet a roční účetní závěrka DSO Český kras-Pláně za r. 2018 

Paní Jelínková seznámila OZ se stavem závěrečného účtu DSO Český kras - Pláně za rok 2018 a dále se 

zpracovanou účetní závěrkou za rok 2018. 

OZ schvaluje závěrečný účet DSO Český kras – Pláně za rok 2018 bez výhrad všemi hlasy přítomných 

zastupitelů. 

OZ schvaluje roční účetní závěrku DSO Český kras - Pláně za rok 2018 všemi hlasy přítomných zastupitelů. 
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11) Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na rok 2019 

Paní Jelínková předložila OZ návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu obce na rok 2019, které zahrnuje 

zejména výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu, dále výdaje na úhradu dohod o provedení práce 

v souvislosti se zprovozněním splaškové kanalizace, náklady na úhradu oprav po vloupání do budovy OÚ a 

výdaje spojené s úpravou PC sítí a IT vybavením na obecním úřadě. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na rok 2019. 

 

12) Plán práce finančního výboru na rok 2019 + informace o činnosti za r. 2018 

Paní Ing. Jitka Wagnerová seznámila OZ s plánem činnosti finančního výboru na rok 2019 a informovala o 

provedených kontrolách v roce 2018. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů plán činnosti na rok 2019 a bere na vědomí informaci o 

provedených kontrolách v roce 2018. 

 

13) Plán práce kontrolního výboru na rok 2019 + informace o činnosti za r. 2018 

Paní Hana Braunová seznámila OZ s plánem činnosti kontrolního výboru na rok 2019 a podala informaci o práci 

výboru za rok 2018. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů plán činnosti kontrolního výboru na rok 2019 a bere na vědomí 

informaci o práci výboru za rok 2018.  

 

14) Převod inženýrských sítí vodovodu a kanalizace v poz. č. parc. 103/8 do vlastnictví obce, Smlouva dle 

par. 8 zákona č.274/2001 Sb. 

Pan starosta informoval OZ o návrhu na převod inženýrských sítí vodovodu a kanalizace vedených v poz.č.parc. 

103/8 v kat. území obce Mezouň do vlastnictví obce formou kupní smlouvy za 1,00 Kč. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů převod inženýrských sítí vodovodu a kanalizace vedených 

v poz.č.parc. 103/8 v kat. území obce Mezouň do vlastnictví obce formou kupní smlouvy za 1,00 Kč po nabytí 

právní moci kolaudace předmětných inženýrských sítí. 

Smlouva o úpravě práv a povinností vlastníků vodovodů a kanalizací dle par. 8 zákona č.274/2001 Sb. 

(vodovod. a kanalizační řad na poz.č. parc. 103/8 v k.ú. Mezouň   

Pan starosta informoval OZ o žádosti p. Kubeše o uzavření smlouvy o úpravě práv a povinností vlastníků 

vodovodů a kanalizací dle par. 8 zákona č.274/2001 Sb. v souvislosti s dobudováním kanalizačního a 

vodovodního řadu na poz.č.parc. 103/8.  

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů uzavření smlouvy o úpravě práv a povinností vlastníků 

vodovodů a kanalizací dle par. 8 zákona č.274/2001 Sb. v souvislosti s dobudováním kanalizačního a 

vodovodního řadu na poz.č.parc. 103/8. 

 

15) Žádost KSK Mezouň o úhradu mobilních WC při pořádání Mezouňského Zavíráku 2019 

Paní Ing. Jitka Wagnerová předložila OZ žádost KSK Mezouň o úhradu pronájmu mobilních WC ve výši 

10 100,00 Kč v souvislosti s pořádáním 12. ročníku akce Mezouňský zavírák dne 7. září 2019. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů úhradu pronájmu mobilních WC při akci Mezouňský zavírák 

ve výši 10 100,00 Kč. 

 

16) Informace o řešení PC sítě a IT vybavení na OÚ 

Pan starosta podal informaci o řešení PC sítě, zabezpečení dat a IT vybavení na obecním úřadě. Náklady s tím 

spojené budou řešeny formou rozpočtového opatření. 

OZ bere informaci na vědomí. 

 

17) Ostatní 

 

Kanalizace – dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo Kanalizace Mezouň 

Pan starosta seznámil OZ s dodatkem ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou Zepris, s.r.o. na stavbu kanalizace. 

Dodatek zahrnuje vyčíslení všech změnových listů, které byly odsouhlaseny během výstavby. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci Kanalizace 

Mezouň. 

 

 

 

 



4 

 

Radotínský potok – účast v pracovní skupině 

Pan starosta podal informaci o výzvě obce Tachlovice k účasti v pracovní skupině k řešení znečištění 

Radotínského potoka. OZ bere informaci na vědomí a účast v pracovní skupině nechává na rozhodnutí pana 

starosty. 

 

Oplocení zahrady mateřské školy v jižní části a řešení přístupu na hřiště 

Bylo opětovně řešeno zajištění přístupu na hřiště s využitím rozšíření přístupu podél zahrady mateřské školy a 

současně nezbytnost opravy havarijního stavu oplocení Mateřské školy. Pan místostarosta navrhl řešit oplocení 

první části zahrady MŠ od vrat ke Spolkovému domu formou panelů obdobných jako oplocení hřiště a zbývající 

část oplotit na stávající sloupky novým plotovým pletivem. 

Za tímto účelem předložil i cenové nabídky. 

Pan starosta navrhl projednat návrhy řešení na místě. Pan Martin Kokrda navrhl ustoupit s oplocením MŠ do 

zahrady MŠ, stavbu plotu řešit podezdívkou formou ztraceného bednění a odbagrováním terénu podél 

spolkového domu za účelem rovnoměrně klesajícího přístupu na hřiště. Za tímto účelem je třeba oslovit 

dodavatelskou firmu. 

OZ bere oba tyto návrhy možného řešení na vědomí. 

 

Destinační agentura 

Pan starosta podal OZ informaci o nabídce k členství v destinační agentuře Berounsko, založené za účelem 

prezentace regionu. 

OZ bere informaci na vědomí s tím, že obec Mezouň se do činnosti této agentury nezapojí. 

 

Workoutové hřiště - dotace z krajského úřadu zamítnuta 

Pan starosta informoval OZ o zamítnutí žádosti o dotaci z fondu Středočeského kraje na zřízení workoutového 

hřiště 

OZ bere informaci na vědomí. 

 

Otevření pokladničky s dobrovolnými příspěvky na promítání kina 

Na jednání zastupitelstva byla rozpečetěna a otevřena kasička s dobrovolnými finančními příspěvky na promítání 

letního kina na hřišti. Kasička obsahovala finanční příspěvky ve výši 2 320,00 Kč. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů použití příspěvku na částečné pokrytí nákladů spojených 

s promítáním „kina na kolečkách“. 

Skutečné náklady na zajištění promítání činily 15 684,00 Kč. 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve  20.30 hod. ukončeno. 

 

 

 

Jana Jelínková                                  Ing. František Kubásek      

 zapisovatel                                                                                             Starosta 

 

 

 

 

 

Ing. Jitka Wagnerová                                 Bc. Daniel Kokrda 

    ověřovatel                     ověřovatel  
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USNESENÍ č. 05/2019 

 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 10.6. 2019 

v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb. 

 

Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Hana Braunová, Martin Kokrda 

Omluveni: Hana Kailová, Ivan Ouřadník 

 

Obecní zastupitelstvo  

 

Schvaluje: 

 

1) Vedení kNN pro RD přes pozemky ve vlastnictví a k.ú. obce Mezouň č.parc. 135/106 a 407/3. 

2) Uzavření smlouvy budoucí o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva bude uzavřena za finančních  

    podmínek schválených usnesením OZ č. 1/2019 ze dne 21.1.2019. 

3) Odpisový plán obce na rok 2019. 

4) Inventarizační zprávu za rok 2018. 

5) Závěrečný účet obce za rok 2018 společně se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018  

    s výrokem „bez výhrad“. 

6) Roční účetní závěrku obce Mezouň za rok 2018. 

7) Roční účetní závěrku Mateřské školy Mezouň za rok 2018. 

8) Převod hospodářského výsledku MŠ Mezouň za rok 2018 ve výši 8 549,27 Kč do rezervního fondu MŠ. 

9) Závěrečný účet DSO VYKO za rok 2018 s výrokem „bez výhrad“. 

10) Roční účetní závěrku DSO VYKO za rok 2018. 

11) Závěrečný účet DSO Český kras-Pláně za rok 2018 s výrokem „bez výhrad“. 

12) Roční účetní závěrku DSO Český kras-Pláně za rok 2018. 

13) Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na rok 2019. 

14) Plán činnosti finančního výboru na rok 2019 a bere na vědomí informaci o provedených kontrolách. 

15) Plán činnosti kontrolního výboru a bere na vědomí informaci o provedených kontrolách. 

16) Převod inženýrských sítí vodovodu a kanalizace vedených v poz.č.parc. 103/8 v kat. území obce Mezouň do  

      vlastnictví obce formou kupní smlouvy za 1,00 Kč po nabytí právní moci kolaudace předmětných 

      inženýrských sítí. 

17) Uzavření smlouvy o úpravě práv a povinností vlastníků vodovodů a kanalizací dle par. 8 zákona 

č.274/2001 Sb. v souvislosti s dobudováním kanalizačního a vodovodního řadu na poz.č.parc. 103/8 v k.ú. 

Mezouň. 

 

18) Úhradu pronájmu mobilních WC při akci Mezouňský zavírák ve výši 10 100,00 Kč. 

 

19) Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci Kanalizace Mezouň. 

 

 

Toto usnesení č. 05/2019 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 10.6.2019. 

 

 

Zapsáno v Mezouni dne 11.6.2019 

 

 

               Ing. František Kubásek 

          Starosta obce Mezouň 


