
ZÁPIS č. 03/2014 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného 

 dne 14. 4. 2014 v budově OÚ v Mezouni 
 

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

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

PROGRAM  JEDNÁNÍ 

 

1) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ 
2) Plán odpisů na rok 2014 
3) Inventarizační zpráva za rok 2013 
4) Kanalizace  - smlouva o dílo na zpracování PD  
5) Mateřská škola – zpráva ČŠI 
6)    Řešení MAS  

        7)    Pronájem  pozemku č. 184/1 
8)    Vyhlášení záměru pronájmu pozemku č. parc.  400/4    
9)    Řešení podílových listů Sporoinvestu 
10) Rastas – vodovod 
11) Ostatní 

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

paní Janu Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni  pan  Doc. MUDr. František Chaloupka, CSc.  

a Ivan Ouřadník. 

 

1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ 

Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva byly splněny. Dořešuje se umístění 

kontejneru na trávu od ZD Mořina. 

 

2) Plán odpisů na rok 2014 
Paní Jelínková předložila obecnímu zastupitelstvu návrh plánu odpisů na rok 2014, který zohledňuje 

novou povinnost vyplývající z novely ČÚS č. 708 o změně odpisování ve smyslu zrušení 5% 

hranice zůstatkové ceny. Z tohoto důvodu bylo nutno přehodnotit životnost některých 

majetkových položek. 

OZ schvaluje plán odpisů na rok 2014 všemi hlasy. 
 

3) Inventarizační zpráva za rok 2013 

Paní starostka seznámila OZ s inventarizační zprávou a s výsledky provedené inventarizace za 

rok 2013. 

OZ schvaluje  inventarizaci obce za rok 2013 všemi hlasy 

 

4) Kanalizace – smlouva o dílo na zpracování PD 

Pan Mgr. Škeřík předložil OZ návrh smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace 

pro stavební povolení a inženýrskou činnost na vedení kanalizace s připojením do ČOV 

VÚJEZD s firmou Vodohospodářské a inženýrské služby za cenu 180 000,-- Kč bez DPH. 

OZ schvaluje SoD všemi hlasy a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 

 

5) Mateřská škola – zpráva ČŠI 

Paní starostka informovala OZ o výsledcích kontroly České školní inspekce, která prováděla 

šetření v Mateřské škole. Kontrola neshledala žádné chyby ani nedostatky. 

OZ bere zprávu ČŠI na vědomí. 

 

 

 



6) Řešení Místních akčních skupin v novém programovacím období 

Na základě dosavadních zkušeností s Místní akční skupinou Karlštejnsko a možnostmi dotací, 

které nové programovací období 2014–2020 přinese nejen pro obce, ale také pro spolky  

a podnikatele působící na jejich území, se obec rozhodla o vyčlenění z MAS Karlštejnsko  

a začlenění svého území do nově zakládané Místní akční skupiny Jihozápad. 

Zastupitelstvo obce Mezouň schvaluje zařazení správního území obce Mezouň do územní 

působnosti Místní akční skupiny Jihozápad pro programovací období 2014–2020. 

Hlasováno pro: H. Braunová, Mgr. J. Škeřík, M. Kokrda, I. Ouřadník, Doc. MUDr. František 

Chaloupka, CSc., H. Kailová 

Proti: Ing. Miroslav Hrubý 

 

7) Pronájem pozemku obce č. 184/1 k zemědělským účelům 

Paní starostka předložila OZ cenové nabídky na pronájem poz. č.parc. 184/1 k zemědělským 

účelům od pana Ivana Ouřadníka a pana Martina Kokrdy. Na základě dohody obou zájemců 

byl pozemek pronajat p. Ivanu Ouřadníkovi za cenu 1 000,-- Kč ročně. 

OZ schvaluje pronájem poz. č.parc. 184/1 panu Ivanu Ouřadníkovi 6 hlasy přítomných. 

Pan Ouřadník se zdržel hlasování. 

OZ pověřuje paní starostku podpisem pachtovní smlouvy. 
 

8) Vyhlášení záměru pronájmu pozemku č. parc.  400/4    

Paní starostka informovala OZ o zájmu firmy Schenker, s.r.o. umístit na pozemku  

č. parc. 400/4  poutač. Za tímto účelem je třeba vyhlásit záměr pronájmu pozemku. 

OZ schvaluje všemi hlasy vyhlášení záměru pronájmu 6 m
2
  poz. č. parc. 400/4 v k.ú. Mezouň. 

 

9) Řešení podílových listů Sporoinvestu 

Paní starostka  seznámila  OZ s možností prodeje podílových listů Sporoinvestu a případným 

nákupem státních spořících dluhopisů. Je třeba zjistit další nabídky finančního zhodnocení 

finančních prostředků. 

 

10) Rastas –  připojení na místní vodovod 

Pan Mgr. Škeřík informoval OZ o požadavku firmy Rastas na souhlas obce s napojením 

lokality Pod Hájem na vodovod obce Mezouň a dále o převodu pozemků a inženýrských sítí 

v této lokalitě do vlastnictví obce. V měsíci říjnu 2013 proběhla k řešení této záležitosti 

schůzka se zástupcem  firmy Rastas s.r.o. a byly dohodnuty podmínky, za kterých obec 

pozemky a IS převezme. Do dnešní doby není zkolaudována komunikace v lokalitě a dále 

všechny dotčené pozemky jsou zatíženy  exekucí a převod nelze realizovat. 

Obec Mezouň vydá souhlasné stanovisko k napojení budované komunikace Pod hájem na 

komunikaci obce č. parc. 406, jako podklad pro kolaudační řízení.  

 

11) Ostatní 

 

- Rozpočet  sdružení VYKO na rok 2014 

Paní Jelínková předložila OZ návrh rozpočtu sdružení VYKO na rok 2014, kdy příjmy  

i výdaje budou činit 108 000,-- Kč. 

OZ schvaluje rozpočet sdružení VYKO  na rok  2014 všemi hlasy. 

- Rozpočet regionu Český kras – Pláně na rok 2014 

Paní Jelínková předložila OZ návrh rozpočtu regionu Český kras – Pláně na rok 2014, kdy 

příjmy i výdaje budou činit 79 200,-- Kč. 

OZ schvaluje rozpočet regionu Pláně – Český kras na rok 2014 všemi hlasy. 

 

 



- Rozpočtový výhled sdružení VYKO na roky 2015–2016 

OZ schvaluje rozpočtový výhled sdružení VYKO na roky 2015–2016 všemi hlasy. 

 

- Vyúčtování prací firmy Risl  

V souvislosti s opravou kanalizačních vpustí dešťové kanalizace, kterou prováděla firma 

RISL, s.r.o. bude provedena kontrola a převzetí prací.  OZ pověřuje pana Mgr. Škeříka a pana 

M. Kokrdu kontrolou prací. 

 

- Smlouva s firmou Ekokom 

Paní starostka předložila OZ návrh smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů s firmou Ekokom. 

OZ schvaluje návrh smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů všemi 

hlasy. 

 

- Smlouva s ČEZ distribuce 

Paní starostka seznámila OZ s návrhem smlouvy s ČEZ Distribuce o bezplatném umístění 

závěsného kabelu veřejného osvětlení na podpěrné body v majetku ČEZ. Toto nové vedení 

veřejného osvětlení se buduje za účelem osvětlení rybníka a cesty pro pěší na Letník. 

OZ schvaluje smlouvu všemi hlasy. 

 

- Smlouva o umístění sběrného kontejneru na textil 

Paní starostka předložila OZ návrh smlouvy na umístění sběrného kontejneru na textil v obci 

s firmou Revenge,a.s. 

OZ schvaluje návrh smlouvy na umístění sběrného kontejneru na textil všemi hlasy. 
 

- Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2014 
OZ schvaluje všemi hlasy plán činnosti kontrolního výboru na rok 2014. 

 

- Plán činnosti finančního výboru na rok 2014 

OZ schvaluje všemi hlasy plán činnosti finančního výboru na rok 2014. 

 

 

 

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

ukončeno. 

 

 

 

  
Jana Jelínková                                     Hana Braunová         

 zapisovatel                                                                                        starostka 

 

 

 

Ivan Ouřadník            Doc.MUDr. František Chaloupka,CSc. 
  ověřovatel                 ověřovatel 

 

 

 

 

 

 

 



 

USNESENÍ č. 03/2014 
 

ze  zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 14. 4. 2014 

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., Mgr. Jan Škeřík, Martin Kokrda 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

1)  Plán odpisů na rok 2014    

2)  Inventarizaci obce za rok 2013 

3)  Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a   

     inženýrskou činnost na vedení kanalizace s připojením do ČOV VÚJEZD s firmou 

     Vodohospodářské a inženýrské služby za cenu 180 000,-- Kč bez DPH 

4)  Zařazení správního území obce Mezouň do územní působnosti Místní akční skupiny 

     Jihozápad pro období 2014–2020. 

5)  Pronájem poz.č.parc. 184/1 panu Ivanu Ouřadníkovi za cenu 1 000,-- Kč ročně 

6)  Vyhlášení záměru pronájmu 6 m
2
  poz.č.parc. 400/4 v k.ú. Mezouň za účelem umístění   

      reklamního poutače.  

7)  Rozpočet sdružení VYKO  na rok  2014. 

8)  Rozpočet regionu Český kras – Pláně na rok 2014. 

9)  Rozpočtový výhled sdružení VYKO na roky 2015–2016. 

10) Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou Ekokom. 

11) Smlouvu s ČEZ Distribuce  o bezplatném umístění závěsného kabelu veřejného osvětlení  

      na podpěrné body v majetku ČEZ. 

12) Smlouvu na umístění sběrného kontejneru na textil v obci s firmou Revenge,a.s. 

13) Plán činnosti kontrolního výboru na rok  2014. 

14) Plán činnosti finančního výboru na rok  2014. 

 

Obecní zastupitelstvo pověřuje: 

paní starostku 
- uzavřením schválených smluv 

- vyhlášením záměru pronájmu  pozemku č. parc. 400/4  

 

Toto usnesení č. 03/2014  je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze  dne 14. 4.  2014      

 

 

Zapsáno v Mezouni dne  17. 4. 2014 

 

     

         Hana Braunová 

         Starostka obce                                    


