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ZÁPIS č. 08/2013 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného 

 dne 17. 12. 2013 v budově OÚ v Mezouni 
 

Přítomni: Hana Braunová,  Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana Kailová,  

Doc. MUDr. František Chaloupka,CSc., Martin Kokrda 
 

PROGRAM  JEDNÁNÍ 

1) Rozpočtové provizorium obce na rok 2014 

2) Rozpočtové  opatření č.3  rozpočtu obce na rok 2013  

3) Rozpočtové opatření rozpočtu MŠ 2013  – změna závazných ukazatelů 

4) ČOV a kanalizace – výběr varianty 

5) Smlouva o smlouvě budoucí vedení kNN ČEZ  (p. Švára) 

6) Směrnice k roční závěrce obce a MŠ 

7) Pověření starostky obce k provádění rozpočtových opatření 

8) Vyhláška o volném pobíhání psů 

9) Ostatní  

 

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

paní Janu Jelínkovou.  

Ověřovateli byli určeni pan Mgr. Jan Škeřík, Doc. MUDr. František Chaloupka, CSc. 

 

1) Rozpočtové provizorium obce na rok 2014 

Vzhledem k tomu, že dosud nejsou známy a ujasněny všechny závazné ukazatele rozpočtu na 

rok 2014, je navrženo do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2014 rozpočtové 

provizorium, v němž výdaje budou v jednotlivých měsících čerpány dle skutečnosti 

předcházejícího roku povýšené max. o 10 %. Veškeré výdaje nad rámec těchto zásad budou 

jednotlivě odsouhlaseny obecním zastupitelstvem. 

OZ schvaluje rozpočtové provizorium a návrh zásad na rok 2014 všemi hlasy. 

 

Úhrada nákladů spojených s opravou místních komunikací – v měsíci lednu 2014 se 

předpokládá úhrada za opravy místních komunikací do maximální výše 800 tis. Kč firmě 

Šťastný asfalt, s.r.o.  

Úhrada výdajů za rekonstrukci veřejného osvětlení a rozhlasu – v měsíci lednu až únoru 

2014 se předpokládá úhrada za rekonstrukci veřejného osvětlení a rozhlasu firmě Petr Rada – 

elektro  do maximální výše 230 tis Kč. 

OZ schvaluje ve smyslu rozpočtového provizoria na rok 2014 výdaje v lednu, popř. únoru 

2014 na opravu místních komunikací a veřejného osvětlení všemi hlasy. 

 

2) Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce na rok 2013 
Paní Jelínková seznámila zastupitelstvo s návrhem rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu obce 

na rok 2013. Úprava rozpočtu zohledňuje reálný stav čerpání finančních prostředků a dále 

vícenáklady za vodné vzniklé havárií vodoměrné šachty v mateřské škole. Úpravou rozpočtu 

nebude zvýšeno čerpání rozpočtu, dojde pouze k přesunu finančních prostředků v rámci 

závazných ukazatelů schváleného rozpočtu. 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu na rok 2013 všemi hlasy.  

 

3) Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu MŠ 2013 – změna závazných ukazatelů 

V souvislosti s provedenou rekonstrukcí elektroinstalace a následných úprav v Mateřské škole 

byly zvýšeny požadavky na nákup DDHM a materiálu z rozpočtu MŠ na rok 2013. Z tohoto 

důvodu žádá paní ředitelka o změnu závazných ukazatelů rozpočtu. Návrhem změny nebude 

dotčena celková výše poskytnuté dotace, dojde pouze k přesunu finančních prostředků 

v rámci závazných a volných ukazatelů rozpočtu. 
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OZ schvaluje všemi hlasy změnu závazných ukazatelů rozpočtu MŠ na rok 2013. 

a/  Použití rezervního fondu Mateřské školy  

Z důvodu dlouhodobé nemoci paní ředitelky bylo nutno řešit zastupování formou dohod  

o provedení práce a změnou pracovních úvazků pracovníků MŠ. Na tyto vícenáklady mezd 

neobdržela MŠ dotaci v rámci financování z krajského úřadu. Paní starostka navrhuje doplatit 

potřebné finanční prostředky z rezervního fondu mateřské školy ve výši 51 146,-- včetně 

odvodů z mezd a příspěvků do FKSP. 

OZ schvaluje použití rezervního fondu MŠ ve výši 51 146,-- Kč všemi hlasy. 

 

b/  Úhrada nákladů za vodné  

V souvislosti s havárií vodoměrné šachty v mateřské škole a únikem značného množství pitné 

vody bylo společností Vak Beroun vyměřeno vodné ve výši 54 000,-- Kč. 

Na tyto vícenáklady nemá mateřská škola finanční prostředky a z tohoto důvodu navrhuje 

paní starostka převedení částky 50 tis. korun do mateřské školy na úhradu vodného vzniklého 

havárií vodoměrné šachty. O snížení platby za vodné bude obec dále jednat s provozovatelem 

vodovodu  Vakem Beroun, a.s.  

OZ schvaluje všemi hlasy převod finančních prostředků ve výši 50 000,-- Kč na účet MŠ na 

úhradu vodného.  

 

4) ČOV a kanalizace – výběr varianty řešení ČOV 

Paní starostka předložila OZ tabulku porovnání investičních a provozních nákladů a nákladů 

na stočné při použití jednotlivých variant řešení, kterými jsou napojení na stávající ČOV 

společnosti VÚJEZD nebo výstavba vlastní ČOV. Z předložených propočtů, zpracovaných 

firmou VaK Beroun vyplynula jako finančně výhodnější varianta napojení se na ČOV 

VÚJEZD. 

Z diskuse v OZ vyplynul požadavek zpracovat pro objektivní rozhodnutí další porovnání 

ekonomické efektivnosti řešení vzhledem k tomu, že předložené podklady byly zpracovány 

provozovatelem ČOV VÚJEZD .  

OZ uložilo p. Ing. M. Hrubému zadat další posouzení a porovnání orientační kalkulace 

nákladů pro ceny stočného a posouzení efektivnosti investičních nákladů u obou variant 

řešení ČOV – tzn. využití ČOV VÚJEZD a zbudování propojení kanalizačních řadů mezi 

obcemi Mezouň a Vysoký Újezd nebo vybudování vlastní ČOV v Mezouni. Podklady předá 

p. Ing. Hrubý obecnímu zastupitelstvu k projednání do 25. 1. 2014. 

 

5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vedení  kNN s firmou ČEZ 

Distribuce, a.s. 

Paní starostka předložila OZ návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 

vedení kNN přes pozemek obce č. parc. 400/1  pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. za úhradu 

1 000,-- Kč. 

OZ schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného  břemene na vedení  elektřiny  

přes pozemek obce č. parc. 400/1 všemi hlasy. 

  

6) Směrnice k roční závěrce obce a MŠ 

V souvislosti s vydáním Vyhlášky č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních 

závěrek předložila paní Jelínková OZ návrh Směrnice č. 1/2013 ke schvalování účetní 

závěrky obce a dále Směrnice č. 2/2013 ke schvalování účetní závěrky Mateřské školy 

Mezouň. 

OZ schvaluje Směrnici č. 1/2013 a Směrnici č. 2/2013 všemi hlasy. 
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7) Pověření paní starostky k provádění rozpočtových opatření 

Vzhledem k povinnosti sledovat a upravovat měsíčně rozpočet obce na skutečné plnění 

pověřuje zastupitelstvo obce paní starostku - 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 

OZ schvaluje pověření paní starostky všemi hlasy 

 

8) Vyhláška o volném pobíhání psů 

Pan Mgr. Škeřík předložil OZ k projednání a schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 

o volném pobíhání psů, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

obce. 

OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 s účinností od 1. 2. 2014 všemi hlasy. 

 

9) Ostatní 

-   JUNÁCI – žádost o dotaci na činnost 

Paní starostka předložila OZ žádost o poskytnutí dotace na činnost Junáků ve výši 5 000 Kč. 

Finanční příspěvek je v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2013. 

OZ schvaluje všemi hlasy poskytnutí finančního příspěvku Junákům ve výši 5 000 Kč. 

 

-  Připojení poz. č. parc. 271/41 na místní komunikaci 

Navrhované řešení zpracované projektantem Petrem Vojtíškem neodpovídá skutečnosti, 

v uvedeném místě je turistické odpočívadlo, není zde zbudována místní komunikace ani se 

s její výstavbou nepočítá.  

 

 

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

ukončeno. 

 

 

 

 

  
Jana Jelínková                                     Hana Braunová         

 zapisovatel                                                                                        starostka 

 

 

 

Mgr. Jan Škeřík            Doc.MUDr. František Chaloupka,CSc. 
  ověřovatel          ověřovatel 
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USNESENÍ č. 08/2013 
 

ze  zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 17. 12. 2013 

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

 
Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník,  Hana Kailová, Doc.MUDr. 

František Chaloupka,CSc.,  Martin Kokrda, Mgr. Jan Škeřík,  

 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

1) Rozpočtové provizorium rozpočtu obce a návrh zásad na rok 2014 

2) Úhradu nákladů spojených s opravou místních komunikací – v měsíci lednu 2014 do   

     maximální výše 800 tis. Kč firmě Šťastný asfalt, s.r.o.  

    Úhradu výdajů za rekonstrukci veřejného osvětlení a rozhlasu – v měsíci lednu až únoru  

    2014 firmě Petr Rada – elektro  do maximální výše 230 tis. Kč. 

 

3) Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu  obce na rok 2013 

4) Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu MŠ 2013 – změna závazných ukazatelů 

5) Použití rezervního fondu MŠ ve výši 51 146,-- Kč na úhradu výdajů spojených s výplatou  

    mezd a odvodů z mezd 

 

6) Převod finančních prostředků ve výši 50 000,-- Kč na účet MŠ na úhradu vodného ve  

    smyslu bodu 3b/ zápisu.  

 

7) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na vedení kNN přes pozemek obce  

    č. parc. 400/1  pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. za úhradu 1 000,-- Kč. 

 

8) Směrnici č. 1/2013 ke schvalování účetní závěrky obce Mezouň 

    Směrnici č. 2/2013 ke schvalování účetní závěrky Mateřské školy Mezouň. 

 

9) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o volném pobíhání psů s účinností od 1. 2. 2014 

 

10)  Poskytnutí finančního příspěvku na činnost Junákům ve výši  5 000 Kč 

 

Pověřuje  paní starostku  
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 

 

Ukládá panu Ing. Miroslavu Hrubému 

zadat další posouzení orientační kalkulace nákladů pro ceny stočného a posouzení efektivnosti 

investiční nákladů u obou variant řešení ČOV dle bodu 4) tohoto zápisu– tzn. využití ČOV. 

Podklady předat OZ k projednání do 25. 1. 2014. 

 
Toto usnesení č. 08/2013 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze  dne 17. 12. 2013.      

 

     

       Hana Braunová, starostka obce 


