
ZÁPIS č. 6/2009 
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne  2. prosince 2009 v budově OÚ v Mezouni. 
 

Přítomni: Ing. Miroslav  Hrubý,  Karel Jelínek, Vladimír Holovský,  
Jiří Hrdlička, Martin Kokrda, Hana Kailová, Libor Valenta 
  
PROGRAM  JEDNÁNÍ 
1)  Dotace z fondů StČ kraje a MMR             
2)  Rozpočtové opatření č.1 
3)  Rozpočtové provizorium na rok 2010 
4)  Vyhodnocení investiční akce Mezouň-vodovod 
5)  Stanovení připojovacího poplatku na vodovod 
6)  Informace o kontrole hospodaření obce 
7)  Stanovení inventarizační komise 
8)  Požární ochrana obce 
9)  Smlouva s ČEZ  
10)Pojistná smlouva obce 
11)Smlouva na provozování vodovodu 
12)Ostatní  
   
Starosta navrhl na zapisovatele p. Jelínkovou, ověřovateli byli určeni p.Vladimír Holovský a 
pí Hana Kailová 
 
1)  Dotace z fondů StČ kraje a Ministerstva pro místní rozvoj  
V souvislosti s vyhlášením dotačních titulů z fondů Středočeského kraje a Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR navrhl starosta podat žádosti o dotace na tyto akce  
- rekonstrukce  komunikace pro pěší z FROM  StČ kraje 
- odbahnění rybníka a rekonstrukci hrází z fondu  životního prostředí Středočeského kraje 
- výsadba zeleně podél poldru z fondu životního prostředí Středočeského kraje 
- „Mezouňský zavírák“ z fondu kultury  StČ kraje 
- oprava a údržbu hřiště z fondu sportu a mládeže StČ  kraje 
OZ  schvaluje podání žádostí všemi hlasy 
 
Obec garantuje financování vlastního podílu v minimální výši 5%  tak, aby splnila   podmínku  
spolufinancování dotace z dotačních titulů StČ kraje do 100%  nákladů v termínu plnění. 
Z Ministerstva pro místní rozvoj – vybavení dětského hřiště dětským mobiliářem 

OZ schvaluje podání žádosti všemi hlasy.OZ schvaluje finanční spoluúčast na dané akci. 
 
2) Rozpočtové opatření č.1 
Pí Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu na rok 2009. 
OZ schvaluje rozpočtové opatření všemi hlasy. 

3) Rozpočtové provizorium na rok 2010 
Vzhledem k tomu, že dosud nejsou známy a ujasněny všechny položky rozpočtu na rok 2010, 
schvaluje OZ do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2010  Rozpočtové provizorium, 
v němž výdaje a  příjmy se budou čerpány v jednotlivých měsících dle skutečnosti 
předcházejícího roku povýšené max. o 10 %. Veškeré výdaje nad rámec těchto zásad budou 
odsouhlaseny jednotlivě obecním zastupitelstvem.      OZ schvaluje všemi hlasy. 
 



-2- 
4) Vyhodnocení investiční akce Mezouň-vodovod  
Pí Jelínková seznámila OZ s finančním  vyhodnocením investiční akce Mezouň – výstavba 
vodovodu.  
Celkové náklady na vodovod  16 036 297,-- Kč,  z toho hlavní řady 13 728 692,-- Kč, dotace 
na hlavní řady  10 737 000,- Kč, podíl obce 2 991 692,-- Kč, přípojky občanů 2 307 605,--Kč. 

 
5) Stanovení investičního  příspěvku  za napojení na vodovod 
Byl stanoven investiční příspěvek  za napojení na  vodovodní řad pro stávající rodinné domy, 
které dosud  nejsou  připojeny   ve výši  15 000,-- Kč   pro každý jednotlivý dům. 
OZ schvaluje výši investičního příspěvku  15 000,-- Kč všemi hlasy. 
 
6) Informace o kontrole hospodaření obce 
Starosta podal  informaci o provedení částečného auditu obce za rok 2009. 

7) Stanovení inventarizační komise 
Pro zajištění řádné inventury majetku obce byla stanovena inventarizační komise ve  složení: 
Ing. Miroslav Hrubý – předseda komise, Vladimír Holovský, Martin Kokrda, H. Kailová, 
Libor Valenta. Podklady k inventarizaci připraví J.Jelínková. 
OZ schvaluje složení komise  všemi hlasy. 
 
8) Požární ochrana obce 
Starosta seznámil OZ s povinností zajišťovat požární ochranu  obce. Vzhledem k tomu, že 
v obci není sbor dobrovolných hasičů, je nutno tuto záležitost řešit formou smlouvy se 
sousední obcí.  

 
9) Smlouvy s ČEZ  
Starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy na věcné břemeno pro vedení VN a NN a 
zbudování TS pro lokalitu Kopanina, a s návrhem smlouvy  s ČEZ na zbudování  kabelového 
vedení NN v oblasti ke školce v souvislosti výstavbou nové mateřské školy. 
OZ schvaluje smlouvy všemi hlasy. 
 
10)Pojistná smlouva na majetek obce a odpovědnost za škodu 
P. Jelínek  seznamil OZ s novým návrhem  smluv s Českou  pojišťovnou na pojištění majetku 
obce a pojištění odpovědnosti.    OZ schvaluje uzavření smluv všemi hlasy. 
 
11)Smlouva na provozování vodovodu firmou VaK Beroun 
Starosta seznámil OZ s vývojem přípravy smlouvy na provozování vodovodu, ke konečnému 
dopracování se sejde pracovní jednání OZ. 
 
12) Ostatní 
- starosta seznámil OZ s návrhem koupě  pozemků podél komunikací pro vedení inženýrských   
  sítí a zbudování chodníků. 

- starosta podal informaci o jednání regionu Pláně  a VYKO 

- starosta seznámil OZ s návrhem materiálu Strategie rozvoje mikroregionu  Český kras –  
   Pláně v níž je obec Mezouň   zapojena.  OZ schvaluje návrh strategie všemi hlasy. 
 
- Starosta informoval OZ o možnosti podání žádosti o  bezúplatný převod pozemků ve   
  vlastnictví Pozemkového fondu ČR č.parc. 67/64 a 67/65 v k.ú. obce Mezouň  do vlastnictví     
  obce Mezouň. OZ Schvaluje  bezúplatný převod pozemků všemi hlasy 
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- schválení finančních darů pro Mateřskou školu Mezouň  ve výši: 
   Vladimír Hájek – 2000,--Kč,  Marcel Vorlíček – 2000,--Kč, Ing. Čekan 2000,--Kč, 
   Mgr. Jan Škeřík – 2000,--Kč, Eugen Šaloun – 5000,--Kč 
   OZ schvaluje přijetí darů určených na hračky, výchovné a didaktické pomůcky všemi hlasy. 
 
-  byl podán návrh, aby zastupováním obce v souvislosti  s jednáními, které se týkají „lokality  
   Kopanina“ byl pověřen  místostarosta pan Martin Kokrda. 
   OZ schvaluje pověření pana Martina Kokrdy jednáním za obec ohledně lokality Kopanina. 
   Hlasováno:  4 hlasy pro (H.Kailová, K.Jelínek, J.Hrdlička, L.Valenta,)   3 hlasy se zdržely   
   (Ing. Hrubý, Vl.Holovský, M.Kokrda)  
 
- pan Mezulián podal žádost o příspěvek na úhradu úpravy oplocení a vjezdu u pomníku  
  padlých pí Ing. Rosíkové – vzhledem k tomu, že celou stavební úpravu přizpůsobila tomuto  
  veřejnému prostranství. Dále připomněl, že finanční částka 2 000,-- Kč  byla již předběžně  
  přislíbena na pracovním jednání v červnu 2008.   
 
- pan Vl.Řeťovský požádal o projednání jeho žádosti o dodatečné povolení připojení na        
  vodovodní řad za cenu  rozdílu jeho nákladů uhrazených VaKu Beroun  a cenu stanovenou  
  pro všechny občany, tj. 15 000,--Kč. OZ tuto žádost zamítá a trvá na úhradě  dle bodu č. 5 
  tohoto  zápisu.  
 
 

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu bylo jednání  OZ ukončeno 
  ve  21.00 hod. 

 
 
 
 

Jana Jelínková                                                                     Ing. Miroslav Hrubý    . 
  zapisovatel                                                                                    starosta 
 
 
 
Vladimír Holovský                                                                    Hana Kailová   
     ověřovatel                    ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



USNESENÍ č. 6/2009 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne  2. prosince   2009 
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb. 

Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Vladimír Holovský, Karel Jelínek, Jiří Hrdlička, Martin    
                 Kokrda, Hana Kailová,  Libor Valenta 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

1) podání  žádostí  o dotace na tyto akce:  

- rekonstrukce  komunikace pro pěší z FROM  StČ kraje dle projektu 
- odbahnění rybníka a rekonstrukci hrází z fondu  životního prostředí Středočeského kraje 
- výsadba zeleně podél poldru z fondu životního prostředí Středočeského kraje 
- „Mezouňský zavírák“ z fondu kultury  StČ kraje 
- oprava a údržba hřiště z fondu sportu a mládeže StČ  kraje 
- z Ministerstva pro místní rozvoj – vybavení hřiště dětským mobiliářem 
2) garanci financování vlastního podílu v minimální  výši  5%  tak, aby splnila   podmínku    
    spolufinancování dotace z dotačních titulů  StČ kraje do 100%  nákladů v termínu  plnění. 
3) rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu na rok 2009 

4) rozpočtové provizorium na rok 2010 dle zásad bodu 3) tohoto zápisu 

5) vyhodnocení  investiční akce „Mezouň výstavba vodovodu“ 

6) investiční příspěvek  za napojení na  vodovodní řad pro stávající rodinné domy, které  
    dosud  nejsou  připojeny   ve výši  15 000,-- Kč   pro každý jednotlivý dům 

7) složení inventarizační komise dle bodu  7) zápisu 

8)- smlouvu s ČEZ na věcné břemeno pro vedení VN a NN a zbudování TS pro lokalitu  
     Kopanina 
    -smlouvu s ČEZ na zbudování  kabelového vedení NN v oblasti ke školce v souvislosti  
     výstavbou nové mateřské školy 
9) smlouvu s Českou pojišťovnou na pojištění majetku obce a odpovědnosti 

10) přijetí finančních  darů  pro Mateřskou školu Mezouň  ve výši: 
      Vladimír Hájek – 2000,--Kč,  Marcel Vorlíček – 2000,--Kč, Ing. Čekan 2000,--Kč, 
      Mgr. Jan Škeřík – 2000,--Kč, Eugen Šaloun – 5000,--Kč, určených  na hračky, výchovné    
      a didaktické pomůcky 
11) pověření pana Martina Kokrdy jednáním za obec ohledně lokality Kopanina 
12) bezúplatný převod pozemků ve  vlastnictví Pozemkového fondu ČR č.parc. 67/64 a 67/65   
      v k.ú. obce Mezouň  do vlastnictví    obce Mezouň 
13) Strategii  mikroregionu Český kras – Pláně 

Obecní zastupitelstvo neschvaluje: 
- žádost pana Vladimíra Řeťovského   o dodatečné povolení připojení na  vodovodní řad za  
  cenu  rozdílu jeho nákladů uhrazených VaKu Beroun  a cenu stanovenou pro všechny  
  občany - 15 000,--Kč.  
 
Toto usnesení č. 6/2009 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze dne 2.12. 2009.                                                                         
   
                                                                                           Ing. Miroslav Hrubý                                      
                                                                                                                       starosta  


