ZÁPIS č. 03/2013
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 29. 4. 2013 v budově OÚ v Mezouni
Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana Kailová,
Martin Kokrda, Doc. MUDr. František Chaloupka, CSc.
PROGRAM JEDNÁNÍ
1) Roční závěrka obce 2012, roční závěrka MŠ 2012
2) Plán odpisů na rok 2013
3) Informace o provedené inventarizaci za r. 2012
4) Výběr dodavatele – rekonstrukce elektroinstalace v MŠ
5) Informace z regionu Pláně a VYKO
6) Ostatní

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání. Dále navrhla na zapisovatele
paní Janu Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni pan Ivan Ouřadník a paní Hana Kailová.
1) Roční závěrka obce za rok 2012, roční závěrka MŠ Mezouň za rok 2012
Paní Jelínková seznámila obecní zastupitelstvo s výsledky roční závěrky obce Mezouň za rok 2012 a
povinností vyplývající z novely zákona o účetnictví č. 239/2012.
Podkladem pro hodnocení byly výkaz zisku a ztráty, příloha a rozvaha k 31. 12. 2012.
OZ schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2012 všemi hlasy.
Dále paní Jelínková seznámila obecní zastupitelstvo s roční závěrkou příspěvkové organizace MŠ
Mezouň a s výsledkem hospodaření MŠ za rok 2012. MŠ škola hospodařila se ziskem 8 719,81 Kč.
OZ schvaluje účetní závěrku MŠ Mezouň sestavenou k 31. 12. 2012 všemi hlasy.
OZ schvaluje převod zisku MŠ ve výši 8 719,81 Kč do rezervního fondu všemi hlasy.
2) Plán odpisů na rok 2013

Paní Jelínková předložila OZ ke schválení Plán odpisů na rok 2013.
OZ schvaluje plán odpisů na rok 2013 všemi hlasy.
3) Informace o provedené inventarizaci za rok 2012
Paní Jelínková seznámila OZ se zprávou o provedené inventarizaci obce za rok 2012.
Inventarizací nebyly zjištěny přebytky ani manka.
OZ schvaluje inventarizaci obce za rok 2012 všemi hlasy.
4) Výběr dodavatele – rekonstrukce elektroinstalace v MŠ
V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí elektroinstalace v MŠ seznámila paní starostka OZ
s připravovaným výběrovým řízením na dodavatele prací. Vzhledem k tomu, že ještě nepodali
cenovou nabídku všichni oslovení dodavatelé, nebude OZ výběr dodavatele na tomto jednání
projednávat. Pan Mgr. Škeřík upozornil, že je třeba zadání rozšířit o výměnu hlavního
elektrorozvaděče, který je v nevyhovujícím stavu.
5) Informace z regionu Pláně a VYKO
Paní starostka informovala OZ o projednání možnosti nákupu elektřiny a plynu formu aukce
v rámci regionu Pláně. Na příštím jednání budou starostové podrobně seznámeni s možnostmi
využití nákupu energií i pro občany. Zasedání regionu Pláně se zúčastní ing. Miroslav Hrubý.
Dále paní starostka podala informaci o přerozdělení finančních prostředků z prodeje
plynovodu proběhne v měsíci červnu 2013. V této souvislosti bude nutno udělat rozpočtové
opatření schváleného rozpočtu.
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6) Ostatní
- Zastupování paní starostky 1. místostarostou
V souvislosti s čerpáním dovolené paní starostky po dobu 3 týdnů bude pověřen
zastupováním ve smyslu zákona o obcích č. 128/2000 pan Martin Kokrda, 1. místostarosta.
- Dotace KSK Mezouň
Na základě plánu činnosti a ve smyslu schváleného rozpočtu obce na rok 2013 bude KSK
Mezouň vyplacena část dotace na první pololetí t.r. ve výši 10 000,-- Kč.
OZ schvaluje vyplacení dotace ve výši 10 000,-- Kč všemi hlasy.
- MŠ likvidace staré dlažby a plechů z opravy střech
Likvidací starých plechů je pověřen pan Martin Kokrda v rámci sběru železného odpadu
mysliveckým sdružením.
- Oplocení hřiště a prořezání topolů u hřiště
Paní starostka podala informaci, že obec neobdržela dotaci v rámci programů MMR ČR na
výměnu oplocení hřiště. Část oplocení hřiště bude stavěno na vlastní náklady. V souvislosti
s tím je nutné řešit i prořezání topolů na hřišti. Je nutno oslovit arboristickou firmu, aby
navrhla řešení úpravy topolů, případně zajistila zpracování dendrologického posudku.
- Oprava staré hasičské zbrojnice v nájmu pana Hellera
Ve smyslu uzavřené smlouvy o pronájmu bude probíhat oprava objektu bývalé staré
hasičské zbrojnice. Opravy – zavedení elektřiny, vody a kanalizace a zateplení objektu
budou v režii nájemce. Obec musí zajistit projektovou dokumentaci a stavební povolení.
Paní starostka předložila cenovou nabídku pana Ing. Luboše Krnáče na zpracování
projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti za cenu 36 000,-- Kč. OZ schvaluje
všemi hlasy.
- Výběrové řízení na zajištění zadavatelské činnosti na dodavatele akce
Kanalizace a ČOV Mezouň
Paní starostka informovala OZ, že v souvislosti se zajištěním co největší připravenosti
veřejné zakázky výstavby kanalizace a ČOV v obci, je nutno opětovně zahájit výběr
dodavatele této akce. Výběr dodavatele bude řešen ve smyslu zákona o veřejných zakázkách
a to prostřednictvím firmy, která zajistí zadavatelkou činnost na výběr dodavatele stavby.
Podrobnosti budou projednány na příštím jednání OZ.
- Pohledávka – dlužné nájemné
Obec dlouhodobě vymáhá pohledávku za dlužné nájemné po předchozím nájemci staré
hasičské zbrojnice. V souvislosti s nedobytností pohledávky schvaluje OZ převedení dlužné
částky v účetnictví do nedobytných pohledávek.
- Oprava komunikace Na Letníku
Opětovně byla projednána nabídka pana Gürtlera na opravu komunikace Na Letníku.
OZ souhlasí a vyjadřuje poděkování za nabídkou na opravy. Pan Martin Kokrda bude akci
koordinovat a seznámí pana Gürtlera se skutečností, že na komunikaci budou i po jeho
opravách prováděny další zásahy v souvislosti s rekonstrukcí kanalizačních vpustí.
Na základě stížností občanů bude pan Gürtler upozorněn, že musí dodržovat rychlost
jízdy na této místní komunikaci.
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- Činnost MAS Karlštejnsko
Pan Ing. Hrubý podal informaci o činnosti MAS Karlštejnsko a o možnostech využít
dotací v rámci MAS k rekonstrukci obecních objektů. Na dalším jednání OZ budou
projednány možnosti podání žádostí o dotace.
- Znak obce
Na minulém jednání se OZ shodlo na výběru znaku obce z druhé řady návrhů. Návrhy byly
dodány až po vytištění oběžníku a občané nebyli s nimi seznámeni. Z tohoto důvodu
budou návrhy zveřejněny na webu obce s výzvou občanům k vyjádření.
- Osvětlení rybníka a cesty na Letník
V souvislosti s plánovaným zřízením osvětlení rybníka a cesty na Letník předložila paní
starostka OZ cenovou nabídku od firmy Elektromontáže, s.r.o. ve výši 26 000,-- vč. DPH.
Osvětlení je oproti předchozímu záměru řešeno vrchním vedením, nikoli zemním.
OZ požaduje zemní vedení alespoň od sloupu u Rosíků. Pověřuje paní starostku o tomto
jednat s dodavatelskou firmou.
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 20.30 hod.
ukončeno.

Jana Jelínková
zapisovatel

Hana Braunová
starostka

Hana Kailová
ověřovatel

Ivan Ouřadník
ověřovatel
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USNESENÍ č. 03/2013
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 29. 4. 2013
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík,
Hana Kailová, Martin Kokrda, Doc. MUDr. František Chaloupka,CSc.

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Roční závěrku obce zpracovanou k 31. 12. 2012
Roční závěrku Mateřské školy Mezouň zpracovanou k 31. 12. 2012
Převedení zisku MŠ za rok 2012 ve výši 8 719,81 Kč do rezervního fondu
2) Plán odpisů na rok 2013
3) Zprávu o inventarizaci obce k 31. 12. 2012
4) Dotaci KSK Mezouň na 1. pololetí 2013 ve výši 10 000,-- Kč
5) Zpracování projektové dokumentace na opravu staré hasičské zbrojnice a zavedení vody,
elektřiny a kanalizace včetně inženýrské činnosti za cenu 36 000,-- Kč.
6) Převedení pohledávky za nájemné ve výši 3 999,-- Kč do odepsaných pohledávek
Toto usnesení č. 03/2013 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ

ze

dne

29. 4. 2013.

Hana Braunová
Starostka obce

-4-

