
  

 

ZÁPIS č. 05/2015 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne 22.6. 2015 v budově OÚ v Mezouni 
 

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

Ouřadník 

Omluven: Martin Kokrda 

Hosté: JUDr. Marcel Stehlík 

 
 PROGRAM  JEDNÁNÍ 

1)  Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ 
2)  Řešení území a příjezdová komunikace do lokality „Za humny“ – informace  
3)  Zbudování komunikace k poz.č.parc. 353/5 , výstavba IS  

        4)  Závěrečný účet obce za rok 2014, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce  za rok 2014 – nápravné  
               opatření 
        5)  Roční závěrka obce za rok 2014, roční závěrka MŠ Mezouň za rok 2014 
        6)  Záměr pronájmu části poz.č.parc. 400/1 

7)  Žádost T.O.Samota o dotaci na tábor, žádost JUNÁKA o dotaci na tábor 
8)  DSO VYKO – závěrečný účet, roční závěrka za r. 2014 
9)  Ostatní – rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2015 

            - hospodaření v MŠ - kontrola fin. výboru   
                    -  určení opatrovníka ve věci zrušení trvalého pobytu 
                    -  pozemek č.parc. 400/13,14  – jednání o koupi  
                    -  faktura – čištění strouhy ke Krahulovu, práce na čištění strouhy Na Loděnice, 
             -  žádost o připojení na dešťovou kanalizaci 
   

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

Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni pan Bc.Daniel Kokrda a Zdeněk Veselý 

 

1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ 

Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou plněny.  

 

2) Řešení území a příjezdová komunikace do lokality „Za humny“ – informace  

Na jednání OZ vystoupil pan JUDr. Marcel Stehlík s návrhem řešení  příjezdu do zastavitelného území „Za 

humny“ a vedení páteřní komunikace po okraji lokality 4d). Vjezd  do území je navržen po pozemcích obce  přes 

poldr.  Navržené řešení vyžaduje změnu územního plánu obce. OZ bere  informaci na vědomí  s tím, že se 

návrhem bude zabývat na dalším pracovním jednání. 

 

3) Zbudování komunikace k poz.č.parc. 353/5 , výstavba IS  

Paní starostka seznámila OZ  se záměrem    p.Kunrta – zástupce vlastníka poz.č.parc. 353/5 p.Culka  zbudovat  

příjezdovou komunikaci a připojení na inženýrské sítě k pozemkům navazujícím na obecní polní cestu  č.parc. 

422.  OZ konstatuje, že pro přístup do lokality  4b a 4c) nelze využít stávající  komunikace č.parc. 405 a  402/2. 

Lokalitu je nutno řešit v návaznosti  na území č. 4d),  kde je dle ÚP obce navržena páteřní komunikace pro 

přístup   do celého zastavitelného území č. 4).  Bez  vyřešení této dopravní obslužnosti nelze další výstavbu RD a 

inženýrských sítí povolit.  
 

4) Závěrečný účet obce za rok 2014, 

    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce  za rok 2014 –   nápravné  opatření 

-  Závěrečný účet obce za rok 2014 
Obecní zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce Mezouň za rok 2014. S výsledky hospodaření seznámila 

OZ paní Jelínková. 

Příjmy činily k 31.12. 2014         6.450 587,38  Kč    

Výdaje                        3.631 153,08  Kč 

Výsledek  úspora                         2.819 434,30Kč   před zdaněním 
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Součástí závěrečného účtu byla Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 se 

závěrem: 

- Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): 

(§ 10 odst. 3 písm. B) zákona č. 420/2004 Sb.) 

- skutečné stavy majetku a závazků  nebyly zaznamenány v inventurních soupisech. 

  Územní celek  neprovedl dokladovou inventuru účtů 078, 079, 081, 082, 088,192,432 k 31.12. 2014,  

  inventurní  soupisy nebyly předloženy. 

 

Byly zjištěny chyby a nedostatky  spočívající: (§10, odst. 3, písm. c) zák. č. 420/2004 Sb.) 

- ve vzniku správního deliktu podle zákona upravující rozpočtová pravidla územních rozpočtů. 

   Návrh závěrečného účtu za rok 2013 byl zveřejněn bez úplného znění zprávy o výsledku přezkoumání  

   hospodaření.  

OZ schvaluje všemi hlasy Závěrečný účet obce za rok 2014  společně se Zprávou o přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2014 s výrokem „bez výhrad“ a  přijímá nápravné opatření  k nápravě chyb a nedostatků 

uvedených ve zprávě o přezkoumání hospodaření za rok 2014 – uveřejnění Závěrečného účtu za rok 2014 bude 

obsahovat i Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.  

 

5)  Roční účetní závěrka obce Mezouň za rok 2014, roční účetní závěrka MŠ Mezouň za rok 2014 

Paní  Jelínková seznámila OZ s výsledky roční účetní závěrky obce za rok 2014. 

OZ schvaluje roční účetní závěrku obce Mezouň za rok 2014 všemi hlasy.  

Pro hlasovali: Hana Braunová, Mgr. Jan Škeřík, Bc. Daniel Kokrda, Hana Kailová, Ivan Ouřadník, 

Zdeněk Veselý. 

Protokol o schválení účetní závěrky obce Mezouň za rok 2014 je přílohou tohoto zápisu.  
 

Roční účetní závěrka Mateřské školy Mezouň za rok 2014 

Paní Jelínková přeložila obecnímu zastupitelstvu ke schválení roční účetní závěrku  příspěvkové 

organizace Mateřské školy Mezouň za rok 2014. 

Obecní zastupitelstvo schvaluje roční účetní závěrku Mateřské školy Mezouň za rok  2014 všemi hlasy. 

Pro hlasovali: Hana Braunová, Mgr. Jan Škeřík, Bc. Daniel Kokrda, Hana Kailová, Ivan Ouřadník, 

Zdeněk Veselý. 

Protokol o schválení účetní závěrky Mateřské školy Mezouň za rok 2014 je přílohou tohoto zápisu. 

Výsledkem hospodaření Mateřské školy Mezouň je úspora ve výši 355,11 Kč. 

OZ schvaluje všemi hlasy převedení hospodářského výsledku MŠ Mezouň ve výši 355,11 Kč do 

rezervního fondu MŠ. 
 

 6)  Záměr pronájmu části poz.č.parc. 400/1 

 Pan Mgr. Škeřík seznámil OZ se žádostí o pronájem  části  pozemku ve vlastnictví a kat. území obce Mezouň 

č.parc. 400/1 před  domem  č.p. 13. 

OZ schvaluje všemi hlasy vyhlášení záměru pronajmout část obecního pozemku č.parc. 400/1 před domem č.p. 

13. Nejnižší nabídková cena je 5 Kč za 1 m
2 
a měsíc. 

  

7)  Žádost T.O.Samota o dotaci na tábor, žádost JUNÁKA, středisko Mořina-Plantážníci o dotaci na tábor 

Paní starostka seznámila OZ se žádostmi o dotace na letní tábor pro T.O. Samota  a dále pro  JUNÁKA, 

středisko Mořina -Plantážníci. 

OZ schvaluje všemi hlasy žádost o poskytnutí nenávratné finanční  dotace na letní tábor  pro Českou tábornickou 

unii - T.O. Samota ve výši 5 000,-- Kč  

OZ schvaluje všemi hlasy žádost o poskytnutí nenávratné finanční dotace na letní tábor a  celoroční činnost  pro 

Junáka, středisko Mořina - Plantážníci ve výši 5 000,-- Kč. OZ pověřuje paní starostku podpisem smluv o 

poskytnutí dotací. 

 

8)  DSO VYKO – závěrečný účet, roční účetní závěrka za r. 2014 

Paní Jelínková předložila OZ  návrh závěrečného účtu DSO VYKO za rok 2014 a  roční závěrku za rok 2014 

OZ schvaluje všemi hlasy závěrečný účet DSO VYKO za rok 2014 . 

OZ schvaluje všemi hlasy roční účetní závěrku  DSO VYKO za rok 2014 . 
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9) Ostatní 

a) Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2015 

Paní Jelínková seznámila OZ s rozpočtovým opatřením č. 4/2015. Návrh rozpočtového opatření č. 4/2015 mj. 

obsahuje převod fin. prostředků z BÚ na spořící účty a dále navýšení výdajů na dotace nezisk. organizacím,   

veřejnou zeleň a silnice. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 všemi hlasy. 

 

b) Hospodaření v MŠ - kontrola fin. výboru   

Paní starostka informovala OZ o provedené kontrole hospodaření v MŠ finančním výborem. 

Vzhledem k tomu, že se kontroly nemohla ředitelka mateřské školy zúčastnit, podala k závěrům kontroly 

písemné vyjádření, které bylo předáno předsedovi finančního výboru.. 

 

c) Určení opatrovníka ve věci zrušení trvalého pobytu 

Paní starostka informovala OZ o probíhajícím  správním řízení ve věci zrušení trvalého pobytu pro paní 

Poustkovou.  Opatrovníkem byl určen místostarosta obce Bc. Daniel Kokrda. 

OZ schvaluje 5 hlasy jmenování opatrovníka. 

Pan Bc. Daniel  Kokrda se zdržel hlasování. 

 

d) Pozemky č parc. 400/13,14  – jednání o koupi  

V souvislosti s plánovanou výstavbou chodníků v obci pověřuje OZ  paní starostku jednáním o koupi poz.č.parc. 

400/13, 14  a dále o pozemku č.parc. 400/12. Přípravou návrhu kupní smlouvy je pověřen pan Mgr. Škeřík. 

 

e) Faktura – čištění strouhy ke Krahulovu,  

Po konfrontaci objednávky s fakturací prací souvisejících s čištěním strouhy Ke Krahulovu byly zjištěny 

rozpory v odvozu a skládkování materiálu. OZ pověřuje pana Mgr. Škeříka jednáním s firmou AVE Kladno 

v této věci. 

  Čištění strouhy Na Loděnice  

Paní Jelínková informovala z pověření nepřítomného pana M.Kokrdy o probíhajících pracích čištění strouhy na 

Loděnice. Dále je navřena k zatrubnění melioračními rourami část podél pozemku č.parc.399/90 za účelem 

odvodnění komunikace. Na tomto navrženém řešení se bude finančně spolupodílet majitel poz.č.parc. 399/90. 

 

f) Žádost o napojení poz.č.parc. 38/1  na dešťovou kanalizaci 

Paní starostka předložila OZ žádost pana Petra Štípka o napojení poz.č.parc. 38/1 na dešťovou kanalizaci 

v souvislosti s výstavbou garáže u RD č.6.  OZ předává tuto žádost k řešení stavební komisi z důvodu pozdního 

předložení podkladů pro jednání. 

 

g) Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků 

Na základě žádosti majitele poz.č.parc. 105/10 pověřuje OZ paní starostku podpisem souhlasného prohlášení o 

shodě průběhu hranic sousedících s pozemkem obce č.parc.105/3 . 

  

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny  body  programu,  bylo jednání  v  20.00 hod. ukončeno. 

 

 

 

Jana Jelínková                                     Hana Braunová         

 zapisovatel                                                                                        starostka 

 

 

 

 

Bc. Daniel Kokrda              Zdeněk Veselý 

  ověřovatel                   ověřovatel 
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USNESENÍ č. 05/2015 

 

ze  zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 22.6. 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,  Ivan 

Ouřadník,                                            Omluven: Martin Kokrda 

 

Obecní zastupitelstvo   schvaluje: 

 

1)  Závěrečný účet obce za rok 2014  společně se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014  

     s výrokem „bez výhrad“. 

     a  přijímá nápravné opatření  k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o přezkoumání  

     hospodaření za rok 2014 – uveřejnění Závěrečného účtu za rok 2014  obsahuje i Zprávu o  přezkoumání  

    hospodaření obce za rok 2014.  

 

2)  Roční účetní závěrku obce za rok 2014 

 

3)  Roční účetní závěrku Mateřské škola Mezouň za rok  2014  

 

4)  Vyhlášení záměru pronajmout část obecního pozemku č.parc. 400/1 před domem č.p. 13. Nejnižší  

      nabídková cena je 5 Kč za 1 m
2 
a měsíc. 

    
5)  Poskytnutí nenávratné finanční dotace na letní tábor  České tábornické unie - T.O. Samota    na rok 2015  

      ve výši 5 000,-- Kč. 

      Poskytnutí nenávratné finanční dotace na letní tábor a celoroční činnost JUNÁKA, středisko  Mořina – 

      Plantážníci ve výši 5 000,-- Kč. 

 

6)  Rozpočtové opatření č. 4/2015 rozpočtu obce na rok 2015 

 

7)  Roční účetní závěrku DSO VYKO za rok 2014 

     Závěrečný účet DSO VYKO za rok 2014 bez výhrad. 
 

8) Bc. Daniela Kokrdu  opatrovníkem ve správním řízení o zrušení trvalého pobytu  

 

Obecní zastupitelstvo pověřuje 

 

Starostku paní Hanu Braunovou  

- podpisem smluv o poskytnutí dotací T.O. Samota a JUNÁK, středisko Mořina - Plantážníci 

- jednáním o koupi poz.č.parc. 400/13,400/14  a dále o pozemku č.parc. 400/12.  

- podpisem souhlasného prohlášení o shodě průběhu hranic sousedících s pozemkem obce č.parc.105/3 . 

 

Pana Mgr. Škeříka 

- přípravou návrhu kupní smlouvy na pozemky č. parc. 400/13, 400/14 a 400/12. 

- jednáním s firmou AVE Kladno ve věci fakturace za čištění strouhy na Loděnice 

 

Toto usnesení č. 05/2015  je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze  dne 22.6.  2015.      

 

Zapsáno v Mezouni dne  23.5. 2015 

  

 

               Hana Braunová 

          Starostka obce  

 

 

  


