ZÁPIS č. 06/2012
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 29.10.2012 v budově OÚ v Mezouni
Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Doc.MUDr. František Chaloupka, Ivan Ouřadník,
Mgr. Jan Škeřík, Hana Kailová, Martin Kokrda,
PROGRAM JEDNÁNÍ

1) Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na r. 2012
2) Smlouva o spolupráci při poskytování elektronické spisové služby s MěÚ Beroun
3) Smlouva o spolupráci při poskytování technické podpory elektronické spisové služby
s MěÚ Beroun
4) Finanční příspěvek Junákům
5) Dohoda o finančním vypořádání s MAS Karlštejnsko
6) Záměr pronájmu pozemků k zemědělským účelům
7) Ostatní

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání. Dále navrhla na zapisovatele
paní Janu Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni paní Hana Kailová a pan Martin Kokrda.
1) Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce Mezouň na rok 2012
Paní Jelínková seznámila zastupitelstvo s návrhem rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu obce na rok
2012. Úprava rozpočtu zohledňuje reálný stav rozpočtu, zachycuje poskytnuté finanční

prostředky na volby do krajského zastupitelstva a dále úpravu účetního zařazení výdajů na
dětské hřiště a kulturní akci Zavírák. Úpravou rozpočtu nebude zvýšeno čerpání rozpočtu,
dojde pouze k přesunu finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu.
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu na rok 2012 všemi hlasy.

2) Smlouva o spolupráci při poskytování elektronické spisové služby s MěÚ Beroun
3) Smlouva o spolupráci při poskytování technické podpory elektronické spisové služby
s MěÚ Beroun
Paní Jelínková informovala OZ o návrhu smlouvy s Městským úřadem v Berouně
o spolupráci při poskytování elektronické spisové služby, která je od roku 2013 pro všechny
obce povinná. Smlouva umožňuje přístup do portálu, kde bude každý subjekt evidovat svoji
spisovnu. Služba bude bezplatná, vzhledem k tomu, že Město Beroun obdrželo dotaci na
řešení elektronické spisové služby.
Elektronická podpora a nepřetržitá údržba tohoto systému bude zajištěna smlouvou
s Městským úřadem Beroun na poskytování technické podpory elektronické spisovny
za částku 5 600 Kč ročně.
OZ schvaluje Smlouvu o spolupráci při poskytování elektronické spisové služby s MěÚ
Beroun všemi hlasy.
OZ schvaluje Smlouvu o spolupráci při poskytování technické podpory elektronické spisové
služby s MěÚ Beroun.
4) Finanční příspěvek na činnost Junáka
Paní starostka předložila OZ žádost střediska Junáka o poskytnutí příspěvku na činnost.
Středisko Junáka sdružuje děti z Mezouně, celoročně s nimi pracuje a pořádá letní tábor.
Finanční podpora je zahrnuta v rozpočtu obce na rok 2012. Současně s Junákem úzce
spolupracuje i sdružení KSK Mezouň. Společně se podílí na organizování Dětského dne,
„rozsvěcení vánočního stromku“ i rekonstrukci dětského hřiště. Paní starostka navrhla
finanční příspěvek Junákům ve výši 5 000 Kč a Sdružení KSK Mezouň 3 000 Kč.
OZ schvaluje finanční příspěvek na činnost Junáka ve výši 5 000 Kč a sdružení KSK Mezouň
ve výši 3 000 Kč všemi hlasy.

5) Dohoda o finančním vypořádání s MAS Karlštejnsko
Paní starostka předložila OZ návrh Dohody o započtení vzájemných pohledávek s MAS
Karlštejnsko. Z dohody vyplývá, že obec Mezouň má uhradit MAS Karlštejnsko členský
příspěvek 74 000 Kč. MAS Karlštejnsko má obci vrátit půjčku včetně příslušenství ve výši
52 989 Kč. Po vzájemném započtení uhradí obec Mezouň částku 21 011 Kč.
OZ schvaluje dohodu o započtení vzájemných pohledávek a nároků všemi hlasy.
6) Záměr pronájmu pozemků obce k zemědělským účelům
V souvislosti s výpovědí pronájmu poz.č.parc. 330/102 – orná půda, o výměře 9578 m2,
135/102 - trvalý travní porost, o výměře 1839 m2, navrhla paní starostka vyhlásit záměr na
pronájem těchto pozemků a dále pozemků u poldru č.parc. 330/106 - orná půda, o výměře
458 m2, 330/107 – orná půda, o výměře 966 m2,. 330/108 – orná půda, o výměře 1556 m2,
330/109 – orná půda, o výměře 507 m2, 330/110 – orná půda, o výměře 153 m2, 330/111 –
orná půda, o výměře 140 m2, 330/93 - orná půda, o výměře 6440 m2, 330/91 – orná půda,
o výměře 2 306 m2 .
Pozemky budou pronajaty na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.
OZ schvaluje záměr pronájmu výše uvedených pozemků všemi hlasy.
7) Ostatní
Revize pojistné smlouvy obce
V souvislosti s dokončením rekonstrukce Spolkového domu a realizací dětského hřiště je
nutno přehodnotit pojistnou smlouvu obce z hlediska odpovědnosti a majetku.
Revizí smlouvy bude pověřena firma Mapor Beroun, které připravovala i smlouvu původní.
Žádost o souhlas s oddělením části poz.č.par. 60/22
Paní starostka předložila OZ žádost paní Hlouškové o souhlas s dělením poz.č.parc 60/22 dle
studie „Situace dělení pozemků lokality Na Kopanině“, zpracovanou ing. Jiřím Jodlem
z 10/2010. OZ konstatovalo, že konkrétně tato studie nebyla OZ nikdy schválena. Oddělení
pozemků na komunikace se musí řešit se všemi vlastníky podél poz.č.parc. 67/20, aby tak byl
přístup do této části lokality vyřešen komplexně.
Složení inventurní komise pro inventarizaci za rok 2012
V souvislosti s povinností obce inventarizovat majetek navrhla paní starostka inventarizační
komisi ve složení: Hana Braunová, Hana Kailová, Ivan Ouřadník, Daniel Kokrda, Jitka
Holovská.
OZ schvaluje složení inventarizační komise všemi hlasy.
Informace z jednání sdružení Pláně a VYKO
Paní starostka podala OZ informaci o průběhu prodeje I. etapy plynovodu. V této etapě je
zahrnuta i obec Mezouň. II. etapa prodeje by měla být dokončena do konce roku 2012.
Informace z jednání na odboru Územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ
v Berouně
Paní starostka informovala OZ o projednání žádosti majitele poz.č.parc. 103/8, o zbudování
„Účelové neveřejné komunikace Na Lvech“. Odbor územního plánování vydal stejné
stanovisko jako obec Mezouň, tzn. že budování účelových neveřejných komunikací není
v souladu s územním plánem obce Mezouň.
OZ bere toto stanovisko na vědomí.

Stavební úpravy budovy staré hasičské zbrojnice
Paní starostka informovala OZ o nutnosti zajistit patřičná stavební povolení v souvislosti se
stavebními úpravami, které budou prováděny v budově staré hasičské zbrojnice. Dle smlouvy
o pronájmu má nájemce povinnost provést stavební úpravy a obec zajistit stavební povolení.
Jedná se o tyto stavební úpravy: vybudování oken, přípojka a rozvod vody, kanalizace a
elektroinstalace.
Úprava cesty „ke Kailům“
Paní starostka seznámila OZ se stavem oprav cesty ke Kailům, v současné době je navezena
asfaltová drť. Pan Ouřadník zajistí její rozvezení po cestě a uválcování.
Rozsvěcení vánočního stromečku
Paní starostka informovala OZ o stavu příprav rozsvěcení vánočního stromečku.
S programem vystoupí děti z mateřské školy. Čerty a Mikuláše zajistí Junáci. Termín je
stanoven na 1. prosince 2012 od 16.30 hodin.
Dále bude v Mateřské škole opět organizováno vypouštění balónků s přáním Ježíškovi.
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 20.00 hod.
ukončeno.

Jana Jelínková
zapisovatel

Hana Kailová
ověřovatel

Hana Braunová
starostka

Martin Kokrda
ověřovatel

USNESENÍ č. 06/2012
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 29.10.2012
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Doc.MUDr. František Chaloupka,CSc.
Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana Kailová, Martin Kokrda
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu na rok 2012
2) Smlouvu o spolupráci při poskytování elektronické spisové služby s MěÚ Beroun
3) Smlouvu o spolupráci při poskytování technické podpory elektronické spisové služby
s MěÚ Beroun
4) Finanční příspěvek na činnost Junáka ve výši 5 000 Kč a sdružení KSK Mezouň
ve výši 3 000 Kč
5) Dohodu o započtení vzájemných pohledávek a nároků s MAS Karlštejnsko
6) Zveřejnění záměru pronájmu pozemků ve vlastnictví obce k zemědělským účelům dle
bodu č. 6 tohoto zápisu
7) Složení inventarizační komise: Hana Braunová, Hana Kailová, Ivan Ouřadník, Daniel
Kokrda, Jitka Holovská

Toto usnesení č. 06/2012 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 29. října 2012.

Hana Braunová
Starostka obce

