
  

ZÁPIS č. 04/2015 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne 19.5. 2015 v budově OÚ v Mezouni 
 

Přítomni: Hana Braunová,  Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík,   Hana Kailová,  Zdeněk  Veselý,  Martin 

Kokrda, Ivan Ouřadník 

 
 PROGRAM  JEDNÁNÍ 

1)   Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ 

2)   Rozpočtové opatření  rozpočtu obce na rok 2015 

3)   Úprava rozpočtu MŠ na rok 2015 

4)   Plán odpisů na rok 2015 

5)   Plány práce finančního a kontrolního výboru na rok 2015 

6)   Dotace na činnost KSK Mezouň 

7)   Schválení inventarizace za rok 2015 

8)   Region Pláně – závěrečný účet, roční závěrka za r. 2014 

9)   Ostatní – informace o  - čištění strouha ke Krahulovu 

       - strouha na Loděnice 

       - navýšení finančního limitu platby prostřednictvím internetového bankovnictví  

 

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání.  Dále navrhla za zapisovatele  paní Janu 

Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni paní Hana Kailová a pan Ivan Ouřadník. 

 

1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ 

Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou splněny. Zřízení spořícího účtu u banky Sber Bank  

nebylo možno realizovat z důvodu problémů na straně banky. Podmínky založení účtu projednává s bankou 

pan D.Kokrda. 

 

2) Rozpočtová opatření č. 2 a 3 rozpočtu obce na rok 2015 

Paní Jelínková seznámila OZ s rozpočtovým opatřením č. St. 02/2015, které ve smyslu udělených pravomocí 

schválila paní starostka  dne 30.3. 2015. Rozpočtové opatření zahrnuje povinnost proúčtovat daň z příjmů 

práv.osob za obce a příjem za pronájem části spolkového domu. 

Dále byl OZ předložen návrh rozpočtového opatření č. 3/2015, který mj. obsahuje úpravu položek mezi 

jednotlivými paragrafy  na kulturu, veřejnou zeleň, silnice a zapracování výdajů na plánovanou opravu 

pomníku padlých.     OZ schvaluje rozpočtové opatření č. St 02/2015 a  č. 3/2015 všemi hlasy. 

 

3) Úprava rozpočtu Mateřské školy Mezouň na rok 2015 
V souvislosti s nutností nákupu nové výpočetní techniky bylo OZ navrženo zvýšit závazné ukazatele na nákup 

DDHM o 5000,-- Kč a dále byl rozpočet MŠ navýšen o příspěvek z dobročinné akce Rozsvěcení vánočního 

stromečku v r. 2014 ve výši 4035,-- Kč schválený  usnesením OZ  č. 10/2014 z 22.12.2014.  

OZ schvaluje všemi hlasy rozpočtové opatření č. 01/2015  rozpočtu MŠ Mezouň na rok 2015 navýšením 

závazných ukazatelů DDHM o 5000,-- a dále o příspěvek ve výši 4035,-- Kč. 

Celkové navýšení příspěvku pro  MŠ na rok 2015 činní 9035,-- Kč. 

 

4) Plán odpisů na rok 2015 

Paní Jelínková předložila OZ plán odpisů DHM na rok 2015. Plán zohledňuje naplnění ČÚS 708 ohledně 

zbytkové hodnoty a aktualizuje předpokládanou dobu životnosti majetku. 

OZ schvaluje plán odpisů majetku na rok 2015 všemi hlasy. 

 

5) Plány práce finančního a kontrolního výboru na rok 2015 

Předseda finančního výboru předložil OZ ke schválení plán finančního výboru na rok 2015. 

OZ schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2015  všemi hlasy. 

Předseda kontrolního výboru předložil OZ ke schválení plán kontrolního  výboru na rok 2015. 

OZ schvaluje plán práce kontrolního  výboru na rok 2015 všemi hlasy. 
 

-1- 

 



  

6)  Dotace na činnost KSK Mezouň, o.s.  pro rok 2015 

Pan D. Kokrda předložil OZ písemnou žádost o poskytnutí dotace na činnost KSK Mezouň, o.s. a 

podal zprávu o činnosti sdružení za rok 2014 a plán akcí na rok 2015. 

OZ schvaluje všemi hlasy poskytnutí finanční nenávratné dotace na rok 2015 ve výši 20 000,-- Kč. 

Současně bude KSK Mezouň převeden finanční příspěvek z  dobročinné akce Rozsvěcení vánočního 

stromečku v r. 2014 ve výši 4035,-- Kč, který byl schválen  usnesením OZ  č. 10/2014 z 22.12.2014. 

 

7) Inventarizace obce za rok 2014  

Paní Jelínková seznámila OZ s inventarizační zprávou a  výsledky provedené inventarizace za rok 2014. 

Nebyly zjištěny přebytky ani manka. 

OZ schvaluje výsledky  inventarizace obce za rok 2014 všemi hlasy. 

 

8) Region Český kras – Pláně   roční závěrka za rok 2014 

Paní Jelínková předložila OZ návrh roční závěrky regionu Český kras-Pláně za rok 2014. 

OZ schvaluje roční závěrku regionu Český kras – Pláně za rok 2014 všemi hlasy. 

 

9) Ostatní  

informace   - čištění strouhy ke Krahulovu realizuje firma AVE KLADNO, s.r.o. 

                        dokončení čištění, usazení a zasypání rour  pro přejezd na pole.  

                     - čištění strouhy na Loděnice – provede firma Autodoprava – zemní práce Václav Blažek 

         - úprava cesty na Loděnice – budou osloveny  3 firmy k podání cenových nabídek 

  

- výsadba stromů k pomníku padlých – OZ vybralo osázení  dvěma červenými  javory, bude zajišťovat  

  firma  „Ovocná a okrasná školka Kozolupy“. 

 

-  navýšení finančního limitu platby prostřednictvím internetového   bankovnictví 

   pro paní Janu   Jelínkovou k úhradě mezd a odvodů ve    výši 90 000 Kč. 

   OZ schvaluje všemi hlasy navýšení denního finančního limitu platby prostřednictvím internetového    

   bankovnictví   pro paní Janu   Jelínkovou k úhradě mezd a odvodů ve    výši 90 000 Kč . 

 

 

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny  body  programu,  bylo jednání  v  19.30 hod. ukončeno. 

 

 

  

Jana Jelínková                                     Hana Braunová         

 zapisovatel                                                                                        starostka 

 

 

 

 

Hana Kailová              Ivan Ouřadník 

  ověřovatel                   ověřovatel 
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USNESENÍ č. 04/2015 

 

ze  zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 19.5. 2015 

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

 

Přítomni: Hana Braunová,  Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, Hana Kailová, 

                 Zdeněk Veselý, Martin Kokrda, Ivan Ouřadník,   

 

Obecní zastupitelstvo   schvaluje: 

 

1)  Rozpočtové opatření č. St. 02/2015 rozpočtu obce na rok 2015 

      Rozpočtové opatření č. 03/2015  rozpočtu obce na rok 2015 

 

2)  Rozpočtové opatření č.1 rozpočtu Mateřské školy Mezouň na rok 2015 

 

3)  Plán odpisů majetku na rok 2015 

 

4)  Plán práce finančního výboru na rok 2015 

     Plán práce kontrolního výboru na rok 2015 
 

5)  Poskytnutí finanční nenávratné dotace na činnost KSK Mezouň,o.s.  na rok 2015  

     ve výši 20 000,-- Kč. 

     Převedení finančního  příspěvku KSK Mezouň z  dobročinné akce Rozsvěcení vánočního  

     stromečku   v r. 2014 ve výši  4035,-- Kč, který byl schválen  usnesením OZ  č. 10/2014 

     z 22.12.2014. 

 

6)  Výsledky  inventarizace obce za rok 2014 
 

7)  Roční závěrku regionu Český kras – Pláně za rok 2014 
 

8)  Navýšení denního finančního limitu platby prostřednictvím internetového   bankovnictví 

     pro paní Janu   Jelínkovou k úhradě mezd a odvodů ve  výši 90 000 Kč . 

 

 

 

 

Toto usnesení č. 04/2015  je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze  dne 19.5. 2015.      

 

 

Zapsáno v Mezouni dne  20.5. 2015 

 

  

 

 

               Hana Braunová 

          Starostka obce        

 

 

 

 


