
ZÁPIS č. 04/2013 

z veřejného   zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne  17.6.2013 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)  Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2012 

2)  Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na r. 2013 

3)  Závěrečný účet DSO VYKO 

4)  Výběr dodavatele – rekonstrukce elektroinstalace v MŠ 

5)  Informace z regionu Pláně a VYKO 

6)  Obnovení zadání výběr. řízení na dodavatele kanalizace a ČOV 

7)  Ostatní   

 

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání.  Dále  navrhla na zapisovatele  

paní Janu Jelínkovou.  

Ověřovateli byli určeni  pan Martin Kokrda a pan Doc.MUDr. František Chaloupka,CSc.  

 

1)  Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2012 

Paní Jana Jelínková seznámila OZ se závěrečným účtem obce za rok 2012,   kdy příjmy činily   

4 413 983,42  Kč, výdaje  2 237 302,78  Kč. Výsledkem je   úspora  2 176 680,64 Kč. 

Do rozpočtu byly zapojeny finanční zdroje minulých období ve výši 2 823 319,36 Kč a spolu 

s úsporou za rok 2012 byly za tyto finanční prostředky koncem roku  nakoupeny spořící státní 

dluhopisy za celkovou hodnotu 5 mil. korun.  

Dále bylo OZ formou závěrečného účtu seznámeno se stavem majetku, hospodařením v MŠ  a   

se závěrem  auditu (s výsledkem přezkoumání hospodaření obce kontrolním orgánem 

Krajského úřadu StČ kraje) za rok 2012   s tímto výsledkem: „při přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2012  nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ . 

OZ schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2012  jehož součástí je i zpráva o výsledku  

přezkoumání hospodaření za rok 2012  bez výhrad všemi hlasy. 

 

2)  Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na r. 2013 

V souvislosti s navýšením příjmů  obce za prodej plynovodu, za směnu pozemků a za platby 

za věcná břemena byla navržena úprava rozpočtu  obce formou rozpočtového opatření č. 1. 

Finanční prostředky budou použity na opravy místních komunikací a kanalizačních vpustí po 

přívalových deštích a zbudování nových kanalizačních vpustí. 

OZ schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 1  všemi hlasy. 

Rozpočtové opatření č. 1 je přílohou zápisu 

 

3)  Závěrečný účet DSO VYKO za rok  2012 

Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem Závěrečného účtu DSO VYKO za rok 2012. 

OZ schvaluje Závěrečný účet DSO VYKO za rok  2012 všemi hlasy. 

 

4) Výběr dodavatele – rekonstrukce elektroinstalace v Mateřské škole 

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí elektroinstalace v MŠ seznámila paní starostka OZ  

s podanými cenovými nabídkami. Byli osloveni 3 dodavatelé – Elektro Brožek, Elstar 

systems, s.r.o  a  Elektro Hubka. Byla vybrána firma Elektro Hubka, která předložila nejnižší 

cenovou nabídku  a to 58 829,44 Kč. 
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OZ schvaluje všemi hlasy firmu Elektro Hubka, Všenory,  jako dodavatele   rekonstrukce 

elektroinstalace v Mateřské škole Mezouň za cenu 58 829,44 Kč vč. DPH. 

 

 5) Informace z regionu Pláně a VYKO 

Jednání se zúčastnil místostarosta obce pan Ing. M.Hrubý. Podal  informaci o přerozdělení 

finančních prostředků z prodeje plynovodu a poukázání na účty  jednotlivých obcí do konce 

měsíce června 2013.  

 

6)  Obnovení zadání výběrového  řízení na dodavatele kanalizace a ČOV 

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. 

Paní starostka osloví firmy k podání cenové nabídky k zajištění zadavatelské činnosti na 

výběr dodavatele stavby kanalizace a ČOV v obci Mezouň.  

 

7) Ostatní 

-  Zpracování projektové dokumentace na stavbu jednotlivých kanalizačních přípojek    

   Paní starostka osloví projekční firmy k podání cenových nabídek na zpracování PD. 

 

-  Řešení oprav místních komunikací, opravy, čištění a budování nových kanalizačních  

   vpustí  

   V souvislosti s poškozením místních komunikací vlivem přívalových dešťů je nutná jejich  

   oprava.      

   Dále je nutné vyčistit a opravit kanalizační vpusti a v nejvíce zatížených místech zbudovat   

   vpusti nové. Opravy a možnosti řešení projedná  pan Martin Kokrda. 

   Finanční krytí je řešeno v rámci rozpočtového opatření č. 1. 

 

 - Dokončení rekonstrukce obecního  úřadu    
   Paní starostka předložila OZ záměr dokončení rekonstrukce obecního úřadu. V první etapě  

   by se zateplila budova v další etapě by se řešilo vnitřní uspořádání přístavby. 

   Paní starostka osloví Ing. Krnáče s žádostí o zpracování studie řešení. 

 

-  Mateřská škola Mezouň  

   

 a/ použití fondu finančních darů 

       Paní starostka předložila OZ žádost ředitelky MŠ o souhlas s použitím fondu finančních  

       darů na nákup   rehabilitační sedací sestavy z molitanových MOBA kostek do herny MŠ. 

       OZ schvaluje všemi hlasy nákup rehabilitační  sedací sestavy z molitanových MOBA  

       kostek do herny MŠ.         

 b/ nákup koberce do herny mateřské školy –  
       Paní starostka informovala OZ o nutnosti nákupu nového koberce do herny MŠ. Starý  

       původní koberec bude značně zaprášen a poškozen při rekonstrukci elektroinstalace. Je  

       k podlaze pevně přilepen a nedá se před rekonstrukcí bez poškození srolovat. 

 c/ instalace vnitřních žaluzií do mateřské školy  
       Dále paní starostka informovala OZ o nákupu žaluzií do školky a odstranění starých  

       nepraktických prašných závěsů. O předložení cenové nabídky bude požádán pan Hudec. 

Tyto náklady  budou hrazeny z finančních prostředků obce v rámci již schváleného rozpočtu. 

OZ  schvaluje nákup ve smyslu bodů  a/, b/, c/ všemi hlasy. 
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Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny  body  programu,  bylo jednání  ve  20.30 hod. 

ukončeno. 

 

 

 

 

  
Jana Jelínková                                     Hana Braunová         

 zapisovatel                                                                                        starostka 

 

 

 

 

Martin Kokrda                  Doc.MUDr. František Chaloupka,CsC. 

Ověřovatel         ověřovatel 
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USNESENÍ č. 04/2013 
 

 

ze  zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 17.6. 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)  Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2012  jehož součástí je i zpráva o výsledku  

      přezkoumání hospodaření za rok 2012  bez výhrad 

 

 2)  Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na r. 2013 

 

3)  Závěrečný účet DSO VYKO za rok  2012 
 

4)  Firmu Elektro Hubka, Všenory,  jako dodavatele   rekonstrukce elektroinstalace      

     v Mateřské   škole Mezouň za cenu 58 829,44 Kč vč. DPH a pověřuje paní starostku  

     uzavřením smlouvy o dílo. 
 

5)  Nákup rehabilitační sedací sestavy z molitanových  MOBA  kostek   do   mateřské školy 

     z fondu finančních darů MŠ 
 

 
 

 

Toto usnesení č. 04/2013 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze  dne  17.6.  2013.                                        

        

 

 

 

 

 

Hana Braunová 

Starostka obce 
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