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ZÁPIS č. 1/2007
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného 15. 1. 2007 na OÚ v Mezouni.
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Hana Kailová, Jana Pelešková,
Martin Kokrda, Jiří Hrdlička, Josef Mezulián
Program: 1) Projednání činnosti obec. zastupitelstva
2) Výběr čekárny k autobusové zastávce
3) Rekonstrukce studny OU
4) Účetní a ekonomické směrnice
5) Rozpočet obce na rok 2007
6) Informace o jednání s obcí Nučice
7) Ostatní
Starosta navrhl na zapisovatele pí Jelínkovou – o zapisovateli bylo hlasováno – 6 hlasů pro,
pí Pelešková se zdržela hlasování. Dále bylo hlasováno o ověřovatelích – navrženi p. Kokrda
a p.Hrdlička, bylo odsouhlaseno všemi hlasy.
Úvodem starosta navrhl změnit systém jednání a rozdělit zasedání obecního zastupitelstva na
dvě části a to zastupitelstva pracovní a veřejná. OZ tento návrh schválilo všemi hlasy.
Dále seznámil OZ se skutečností, že na členství v OZ rezignoval pan Petr Tvrz a na uvolněné
místo nastoupil p. Jiří Hrdlička, který složil slib a obdržel jmenování.
1) Projednání činnosti obecního zastupitelstva
V souvislosti s projednáváním činnosti zastupitelstva vyjádřil starosta nespokojenost
s jednáním místostarostky pí. Peleškové. Sdělil, že její jednání neodpovídá spolupráci, která
by měla být mezi starostou a místostarostou.
Dále starosta navrhl projednat a schválit stanovisko OZ k veřejnému dopisu p. Pelešky ze dne
4.1. 2007.
Pí Pelešková k bodu 1 uvedla, že OZ není kompetentní a bylo-li v plánu projednávat dopis
p. Pelešky, měl být přizván.
OZ bylo hlasováno o tom, zda bude stanovisko k dopisu projednáno. Návrh byl zastupiteli
odsouhlasen. Pro projednání bylo 6 hlasů, pí Pelešková byla proti.
Starosta přečetl stanovisko OZ k veřejnému dopisu p. Pelešky ze dne 4.1. 2007. Po přečtení
navrhl p. Mezulián vypustit ze stanoviska OZ část týkající se zatrubnění strouhy u p. Zykána
až po část týkající se výběrových řízení. Dále navrhl vypustit část týkající se pí Peleškové a
jejího zapojení do informačního toku.
Starosta dal hlasovat o stanovisku, které přečetl. Stanovisko v nezměněné podobě bylo
odsouhlaseno. – 4 hlasy p r o - Ing. Hrubý, Jelínek, Kailová, Kokrda, hlasování se zdržely
3 hlasy - Mezulián, Hrdlička, Pelešková.
2) Výběr autobusové čekárny k zastávce
Starosta předložil cenové nabídky firem p. Guttenberg Rudná, ZD Mořina, MMCité Zlín - typ
čekárny skleněná s dřevěnými prvky, jiný typ zastávky firma Václav Roztočil Beroun,
fa Lukáš Oberreiter.
OZ hlasovalo o typu zastávky, byl vybrán prosklený typ s dřevěnými prvky – odsouhlaseno
všemi hlasy. Dále OZ hlasovalo o firmě na dodávku čekárny – vybrána firma ZD Mořina,
která nabídla nejnižší cenu. Odsouhlaseno 6 hlasy, p. Jelínek se zdržel hlasování a zároveň
upozornil, že je zaměstnancem této firmy.
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3) Rekonstrukce studny OÚ – p. Mezulián seznámil OZ s nabídkou firmy Vejsada, která by
prohloubila stávající studnu na OÚ o cca 3 m, dále p. Mezulián navrhuje oslovit pana Čubu,
souseda obecního úřadu, zda by bylo možno se napojit na studnu na jeho pozemku.
Dále bylo navrženo zřídit zásobník vody. Tento bod byl přesunut na pracovní jednání OZ.
4) Účetní a ekonomické směrnice obce
Byly projednány návrhy směrnic, které obdržely členové OZ k připomínkování.
Pí Pelešková má připomínku k bodu 14) čl. 4 Směrnice o finanční kontrole – navrhuje změnit
odpovědnou osobu za správu rozpočtu a vybrat někoho z finanční komise.
Bylo hlasováno o návrhu pí Peleškové - p r o 1 hlas pí Pelešková, 5 hlasů proti – Ing. Hrubý,
Jelínek, Kailová, Mezulián, Kokrda, p. Hrdlička se zdržel hlasování. Návrh nebyl přijat.
Dále pí Pelešková navrhla rozšířit počet osob na příloze směrnice Oběh účetních dokladů –
podpisový vzor o 1 člena OZ a to p. Mezuliána.
Bylo hlasováno o tomto návrhu - p r o 4 hlasy, Jelínek, Mezulián, Hrdlička, Pelešková,
p r o t i 3 hlasy Kokrda, Ing. Hrubý, Kailová.
Dále bylo hlasováno o konečném znění účetních a ekonomických směrnic – 6 hlasů p r o,
p. Hrdlička se zdržel hlasování – OZ účetní a ekonomické směrnice schválilo.
5) Rozpočet obce na rok 2007 - další pracovní verze
P. Mezulián přednesl informaci o návrhu rozpočtu pro MŠ, který by bylo třeba oproti roku
2006 navýšit o cca 90 000,-- Kč.
P. Kokrda podal informaci o aktivitě p. Mrtýnka – uspořádat kulturní akci na hřišti s cílem
přiblížit starousedlíky s nově přistěhovanými občany za spoluúčasti sponzorů s tím, že
výtěžek z této akce by šel ve prospěch Mateřské školky v Mezouni..
Pí Kailová navrhuje obnovit akci „vítání občánků“. Pí Pelešková požaduje zvýšit rozpočet na
údržbu hřiště. Projednání rozpočtu se přesouvá na pracovní jednání OZ a finanční komise.
6) Informace o jednání s obcí Nučice
Starosta seznámil OZ se souhlasným stanoviskem obce Nučice k vedení přivaděče odpadních
vod z Mezouně ke kořenové čistírně odpadních vod přes pozemek obce Nučice č. parc. 999
v k. ú. Nučice. Vzhledem k tomu, že přivaděč dále vede i přes pozemky soukromých
vlastníků, je nutno požádat o souhlas s vedením přivaděče tyto majitele pozemků.
OZ ukládá pí Jelínkové zjistit vlastníky ostatních pozemků, p. Jelínkovi oslovit tyto
vlastníky s žádostí o souhlas s věcným břemenem, starostovi zajistit smlouvu na věcná
břemena s vlastníky dotčených pozemků.
7) Ostatní
a/ Starosta seznámil OZ s návrhem dodatku smlouvy na vývoz popelnic a to na zvýšení ceny
za vývoz jedné popelnice o obsahu 110 litrů z 52,-- Kč na 55,-- Kč vč. DPH.
OZ s dodatkem smlouvy souhlasí všemi hlasy.
b/ Starosta informoval OZ o požadavku Jednoty Hořovice, aby byly kontejnery na sklo a papír
přesunuty od prodejny Jednoty ke zdi u p. Mrázka. Žádosti se vyhovuje.
OZ pověřilo p. Kokrdu zajistit urovnání plochy pro kontejnery u p. Blažka a podsypání drtí.
Jednání OZ bylo ukončeno v 21.30 hod.
……………………
zapisovatel

…………………………
starosta

……………………
ověřovatel

...……………………..
ověřovatel
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USNESENÍ č. 1/2007
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 15. ledna 2007 v budově
OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Hana Kailová, Jana Pelešková, Martin Kokrda,
Jiří Hrdlička, Josef Mezulián
OZ schvaluje:
1) Stanovisko obecního zastupitelstva k veřejnému dopisu p. Pelešky ze dne 4.1. 2007
2) Dodavatele autobusové čekárny – ZD Mořina
3) Účetní a ekonomické směrnice obce Mezouň
4) Dodatek ke smlouvě o zajištění vývozu popelnic – zvýšení ceny vývozu na 55,-- Kč

OZ ukládá:
Starostovi:
1) Zajistit text smlouvy na věcná břemena
p. Jelínkovi
1) Oslovit vlastníky pozemků, přes které bude veden přivaděč odpadních vod
pí Jelínkové
1) zjistit vlastníky dotčených pozemků
p .Kokrdovi
1) zajistit urovnání pozemku pro přemístění kontejneru na sklo a papír

Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne 15. ledna 2007.

…………………………..
Ing. Miroslav Hrubý – starosta .

