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ZÁPIS č. 08/2018 

z ustavujícího   zasedání Zastupitelstva Obce Mezouň konaného   dne  

1.11. 2018 v budově OÚ v Mezouni 

 

Přítomni: Hana Braunová, Hana Kailová, Ivan Ouřadník, Ing. František Kubásek, Bc. Daniel 

Kokrda, Martin Kokrda, Ing. Jitka Wagnerová 

 

PROGRAM  JEDNÁNÍ 
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

2) Schválení programu 

3) Volba starosty a místostarosty  

a) určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba členů finančního výboru 

e) volba členů kontrolního výboru 

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zák. o obcích) 

6) Ustanovení dalších komisí  a jejich složení 

7) Oprávnění k podpisování v peněžních ústavech 

8)  Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2018 

9)  Plánovací smlouva prof. Pokorný 

10)  Objednávka  –  úpravy podél komunikace III. třídy 

11)  Schválení faktur 

12)  Plán financování obnovy kanalizace 

13)  Diskuse 

 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Mezouň bylo zahájeno v 18.00 hodin dosavadní starostkou obce (dále jen 

předsedající schůze).  

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem 

zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů, v platném znění. 

 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení 

slibu.  Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích a 

jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem 

na připraveném archu (příloha č. 2)  

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

1) Určení ověřovatelů  a zapisovatele  

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana Ivana Ouřadníka a pana Bc. Daniela Kokrdu a 

zapisovatelkou paní Janu Jelínkovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

2) Schválení programu 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny 

návrhy k doplnění. 

OZ schvaluje všemi hlasy program ustavujícího zasedání.   

 

3) Volba starosty a místostarosty  

a) určení počtu místostarostů  -  

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

OZ schválilo zvolení jednoho místostarosty všemi hlasy. 
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b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění  

Předsedající dále navrhla, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby členové 

zastupitelstva byli uvolněni  pouze pro výkon funkce starosty obce. Jiné návrhy nebyly vzneseny.  Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

OZ schválilo všemi hlasy, že v souladu s § 84 odst. 2, písm. k) zákona o obcích bude člen zastupitelstva 

pro výkon  funkce starosty uvolněn. 

OZ schválilo všemi hlasy, že všechny ostatní funkce členů OZ budou  vykonávány jako neuvolněné.   

 

c)   určení způsobu volby starosty a místostarostů 

Předsedající  navrhla, aby  volba  proběhla  veřejným hlasováním. Jiný návrh nebyl podán. 

OZ schválilo všemi hlasy veřejnou volbu starosty a místostarosty. 

 

d)  volba starosty 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Členem zastupitelstva 

panem Bc.Danielem Kokrdou byl podán návrh zvolit do funkce starosty pana  Ing. Františka Kubáska. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své návrhy a stanoviska. 

Žádné další návrhy nebyly podány. 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu pana Bc. Daniela Kokrdy, aby starostou obce byl zvolen pan Ing. 

František Kubásek.                 

OZ schválilo do funkce starosty pana Ing. Františka Kubáska  6  hlasy. Pan Kubásek  se zdržel 

hlasování. 

 

Po zvolení starosty převzal pan Ing. František Kubásek vedení zasedání. 

 

e) volba místostarosty 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Starosta podal návrh 

zvolit do funkce místostarostky paní Hanu Braunovou.  Paní  Hana Braunová  návrh odmítla. Funkce 

byla dále navržena paní Ing. Jitce Wagnerové, panu Martinovi Kokrdovi i paní Haně Kailové. Všichni 

postupně navrženou funkci místostarosty odmítli. 

Dále starosta navrhl do funkce místostarosty pana Bc.Daniela Kokrdu. Ten návrh přijal. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Další 

návrh nebyl podán. 

OZ schválilo do funkce místostarosty pana Bc. Daniela Kokrdu 6  hlasy. Pan Bc. Daniel Kokrda se zdržel 

hlasování. 

 

4)  Zřízení  finančního a kontrolního výboru 

a)  určení  počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich 

bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 

občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Zastupitelé schválili všemi hlasy zřízení kontrolního výboru a finančního výboru. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

b)  volba předsedy finančního výboru 

Předsedající navrhl, aby předsedou finančního výboru byl zvolen pan Ivan Ouřadník. 

Zastupitelstvo zvolilo pana Ivana Ouřadníka předsedou finančního výboru 6 hlasy. Pan Ivan Ouřadník 

se zdržel hlasování. 

 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

Předsedající   navrhl, aby předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan  Martin Kokrda.. 

Zastupitelstvo zvolilo pana Martina Kokrdu  předsedou  kontrolního  výboru 6 hlasy, pan Martin 

Kokrda se zdržel hlasování. 

 
d) volba členů finančního výboru  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru.   



3 

 

Předsedající  navrhl zvolit členem finančního výboru paní Ing. Jitku Wagnerovou. 

Zastupitelstvo zvolilo paní Ing. Jitku Wagnerovou členem finančního výboru 6 hlasy, paní Ing. Jitka 

Wagnerová se zdržela hlasování. 

Doplnění finančního výboru bude řešeno na dalším veřejném zasedání zastupitelstva obce. 
 

e) volba členů kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního  výboru.  

Přesedající navrhl zvolit  členkou  kontrolního  výboru paní Hanu Braunovou. 

Zastupitelstvo zvolilo paní Hanu Braunovou členkou  kontrolního výboru 6 hlasy. Paní Hana Braunová 

se zdržela hlasování. 

Doplnění kontrolního výboru bude řešeno na dalším veřejném zasedání zastupitelstva obce. 

 

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Bylo navrženo, aby neuvolnění zastupitelé nepobírali  žádnou odměnu.  

Zastupitelstvo schválilo návrh všemi hlasy. 

 

6) Ustavení dalších komisí a jejich složení 

Předsedající podal návrh, aby byly ustaveny další komise a to stavební, sociální a školská. 

Jiný návrh nebyl podán. 

Zastupitelstvo schválilo ustavení výše uvedených komisí všemi hlasy. 

Dále bylo jednáno o počtu členů jednotlivých komisí. Předsedající podal návrh na určení počtu členů 

v komisích a to následovně: 

Stavební komise -  5 členná, školská a sociální   – 4 členná. 

Zastupitelstvo  schválilo   počty členů komisí všemi hlasy. 

stavební komise – složení stavební komise bude řešeno na příštím veřejném zasedání zastupitelstva obce 

Mezouň  

sociální a školská komise - předsedající navrhl zvolit předsedou sociální a školské  komise paní Hanu 

Kailovou. Členy komise byly dále navrženy paní Hana Braunová a paní Ing. Jitka Wagnerová. 

OZ schválilo všemi hlasy ustavení sociální a školské komise ve složení Hana Kailová – předseda, Hana 

Braunová, Ing. Jitka Wagnerová – členové. 

Doplnění sociální a školské komise bude řešeno na dalším veřejném zasedání zastupitelstva obce. 

 

7) Oprávnění k podpisování v peněžních ústavech 

Bylo projednáno pověření k podpisování příkazů k peněžním operacím. Předsedající navrhl,  

aby pověření k podepisování bankovních  příkazů  dostali starosta – Ing. František Kubásek, místostarosta 

Bc. Daniel Kokrda a členka OZ paní Hana Braunová.  

Příkazy k jednotlivým peněžním operacím v hodnotě nad 50 000,-- Kč budou podepisovat vždy dva 

společně s kulatým razítkem obce. Nižší částky bude podepisovat starosta + kulaté razítko. 

Zastupitelstvo schválilo návrh všemi hlasy.  

Dále byl navržen limit pro finanční platby prostřednictvím internetového bankovnictví pro paní Janu 

Jelínkovou ve výši 50 000,-- Kč denně. V případě výplaty mezd je limit povolen ve výši 90 000,-- Kč. 

OZ schválilo všemi hlasy finanční limit platby prostřednictvím internetového bankovnictví pro paní Janu 

Jelínkovou ve výši 50 000,-- Kč denně  a pro výplaty mezd 90 000,-- Kč. 

 

8) Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2018 

Paní Jelínková předložila OZ návrh rozpočtového opatření rozpočtu obce na rok 2018. Rozpočtové 

opatření mj. zahrnuje navýšení ve výdajové části  na dopravní obslužnost ve výši 33 300,-- Kč, příspěvek 

na provoz pošty Partner 60 000,-- Kč, elektřina na provoz čerpacích stanic 8 000,-- Kč, instalace nových 

vodoměrů 25 000,-- Kč, nákup pozemku  22 600,-- Kč, odstupné pro starostku. 

Na příjmové části bude vyrovnáno převodem z úspor minulých období. 

OZ schvaluje rozpočtové opatření  rozpočtu obce na rok 2018 všemi hlasy. 

 

9) Plánovací smlouva prof. Pokorný 

Paní  Braunová seznámila OZ s naplněním plánovací smlouvy pana prof. Pokorného. Na základě 

podmínek této smlouvy byl založen účet za účelem ukládání finančních prostředků na pořízení 

infrastruktury v části lokality Na Kopanině. Po vyúčtování budou z těchto finančních prostředků částečně 

hrazeny výdaje spojené s výstavbou splaškové kanalizace a vodovodu. 
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Doplacením poslední splátky  bude smlouva naplněna. 

Na dalším jednání bude OZ předloženo vyúčtování smlouvy. 

 

10) Objednávka – úpravy podél komunikace III.třídy v obci 

Paní Braunová  informovala OZ o nutnosti úprav podél komunikace III. tř. v obci, tak, aby komunikace 

byla plynule odvodněna do přilehlého terénu. 

Na příští jednání OZ je nutno zajistit rozsah prací a jejich nacenění. 

 

11) Schválení faktur 

Paní Jelínková předložila OZ ke schválení faktury, které byly na obec doručeny ve volebním mezidobí. 

Jedná se o fa č. 3218  Aleš Gutenberg - za vrata a vrátka do MŠ ….. 32 065,-- Kč 

fa č. 21802378 VAK Beroun  za instalaci nových vodoměrů  občanům …… 49 333,-- Kč, 

fa č. 28162 RISL, s.r.o. za vodovodní přípojku ………. 46 648,-- Kč 

fa č. 28170 RISL, s.r.o. za stavbu chodníků I. etapa ……….. 870 064,65 Kč. 

OZ schvaluje proplacení faktur všemi hlasy. 

 

12) Plán financování obnovy kanalizace 

V souvislosti s dokončováním splaškové kanalizace předložila paní Braunová OZ ke schválení Plán 

financování obnovy kanalizace, ze kterého vyplývá povinnost tvořit zdroje na obnovu. 

OZ schvaluje všemi hlasy Plán financování obnovy kanalizace. 

 

Diskuse 

V diskusi byli zastupitelé seznámeni s prodloužením  termínu kolaudace stavby splaškové kanalizace 

z důvodu nutnosti posunu přečerpávací stanice č.2 na poz.č.parc.197/4 a s tím spojené administrativní 

zajištění povolení ke změně stavby. 

Další informace ohledně splaškové kanalizace a kanalizačních přípojek  obdrží občané v nejbližší době . 

 

Dále paní Braunová informovala zastupitele o průběhu zajišťování podkladů pro stavební povolení na 

stavbu chodníku.  

 

 

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

 

 

 

 

Jana Jelínková                                     Ing. František Kubásek         

 zapisovatelka                                                                               starosta 

 

 

 

 

Ivan Ouřadník                  Bc. Daniel Kokrda            

   ověřovatel                                             ověřovatel 
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USNESENÍ č. 08/2018 

 

z ustavujícího   zasedání Zastupitelstva obce Mezouň  
konaného dne 1. listopadu   2018  v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb. 

 
Přítomni: Ing. František Kubásek, Hana Braunová, Hana Kailová, Ivan Ouřadník,  Bc. Daniel Kokrda,   

                 Martin Kokrda, Ing. Jitka Wagnerová 

 

Zastupitelstvo obce Mezouň  schvaluje: 

1)   Program ustavujícího zasedání  

2)   Pro následující volební období bude zvolen  jeden  místostarosta. 

2)   Pro výkon funkce starosty obce  bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn  

3)   Veřejnou volbu starosty a místostarostů. 

4)   Zvolení pana  Ing. Františka Kubáska do funkce starosty obce Mezouň 

5)   Zvolení pana  Bc. Daniela Kokrdy   do funkce  místostarosty obce Mezouň 

6)   Zřízení 3 členného  finančního výboru 

7)   Zřízení 3 členného  kontrolního výboru 

8)   Zvolení pana Ivana Ouřadníka předsedou finančního výboru  

9)   Zvolení  pana Martina Kokrdy  předsedou kontrolního výboru  

10) Členem finančního výboru paní    Ing. Jitku Wagnerovou, doplnění dalšího člena výboru bude    

       řešeno na příštím zasedání zastupitelstva obce 

11) Členem kontrolního výboru paní   Hanu Braunovou, doplnění dalšího člena  výboru bude    

       řešeno na příštím zasedání zastupitelstva obce 

12) Neuvolnění zastupitelé nebudou pobírat  žádnou odměnu 

13) Zřízení 5 členné stavební komise   s tím, že složení komise bude projednáno na dalším zasedání       

14) Zřízení 4 členné sociální a školské komise   ve složení Hana Kailová – předseda,  

       Hana Braunová, Ing. Jitka Wagnerová – členové, další člen bude doplněn na příštím zasedání. 

15) Pověření k podepisování bankovních  příkazů  - bankovních operací pro Ing. Františka Kubáska,  

       Hanu Braunovou  a Bc.Daniela Kokrdu. Příkazy k jednotlivým peněžním operacím nad 50 000 Kč  

      budou podepisovat  vždy dva společně s kulatým razítkem obce.  

      Jednotlivé částky do 50 000 Kč bude podepisovat starosta + kulaté razítko. 

 

16) Finanční  limit platby prostřednictvím  internetového bankovnictví pro paní  Janu  Jelínkovou ve výši 

       50 000 Kč denně a pro výplaty mezd 90 000,-- Kč. 

17) Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2018 

 

18) Proplacení faktur dle bodu 11/ zápisu 

 

19) Plán financování obnovy kanalizace  

 

Toto usnesení  č.08/2018  je nedílnou součástí zápisu z ustavujícího zasedání  Zastupitelstva   Obce 

Mezouň dne  1.11. 2018.                                                                             

 

Zapsáno v Mezouni dne 1.11. 2018 

 

                            

 Bc. Daniel Kokrda                                                       Ing. František Kubásek  

     místostarosta                                                                                                    starosta  


