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ZÁPIS č. 10/2018 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne 27.12. 2018  v budově obecního úřadu v Mezouni 
 

Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová,  Hana Kailová, Bc. Daniel Kokrda,   Hana Braunová, 

Ivan Ouřadník, Martin Kokrda   

 

Pan starosta seznámil OZ s navrženým programem jednání.   Ověřovateli byli určeni pan Bc.Daniel Kokrda a 

pan Ivan Ouřadník. 

Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Jelínková 
  

Program jednání 
1)  Výběr poskytovatele souvisejících služeb  s provozováním obecní splaškové  kanalizace       

      v obci Mezouň – výběrové řízení 

2)   Výběrové řízení na poskytovatele právních služeb  

3)   Rozpočet obce Mezouň na rok 2019, Střednědobý výhled obce Mezouň na rok 2020-2021 

4)   Rozpočet Mateřské školy Mezouň na r.2019, Střednědobý výhled MŠ Mezouň na rok 2020-2021 

5)   Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce na rok 2018 

6)   Rozpočet Pláně na rok 2019, Střednědobý výhled na r. 2020-2021 

7)   Rozpočet VYKO na rok 2019, Střednědobý výhled na r. 2020-2021 

8)   Smlouva s ČEZ Distribuce o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění   

      stavby na poz.č.parc. 105/7 kNN pro poz.č. 107/10 

9)  Smlouva s ČEZ Distribuce o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění          

      stavby na poz.č.parc. 400/1 kNN pro poz.č. 25 

10) Smlouva s ČEZ Distribuce o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění   

      stavby na poz.č.parc. 135/106 a 407/3  kNN pro poz.č. 103/24,25,26,27 

11) Informace o kolaudaci splaškové kanalizace  

12) Úprava cen za likvidaci odpadů –firma AVE 

13) Informace - zimní údržba komunikací a chodníků – nákup techniky, personální zajištění 

14) Znalecký posudek na poz.č.parc.323 

15) Dodatek ke smlouvě s firmou VaK Beroun, a.s. – cena vodného na r.2019 

16) Ostatní 
 

Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ 

Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny.  

 

1) Výběr poskytovatele souvisejících služeb  s provozováním obecní splaškové  kanalizace v obci Mezouň     

Pan starosta informoval OZ o průběhu a výsledku výběrového řízení na poskytovatele služeb souvisejících 

s provozováním splaškové kanalizace v obci Mezouň. Byly osloveny  3 firmy. Nabídku podala pouze firma 

Vodovody a kanalizace Beroun,a.s. IČO 46356975  s nabídkovou cenou za služby  257 249,-- Kč bez DPH 

ročně.  Zastupitelstvu obce bylo doporučeno  uzavřít smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Beroun,a.s. 

IČO 46356975. 

OZ schvaluje všemi hlasy výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem firmou  

Vodovody a kanalizace Beroun,a.s. IČO 46356975.     

 

2) Výběrové řízení na poskytovatele právních služeb  

Pan starosta seznámil OZ s výsledky výběrového řízení na poskytování právních služeb pro obec Mezouň. 

Byly osloveny tři právní firmy  výzvou k podání nabídky.  Firmy Brodec a Partner, ak  a  Advokátní kancelář 

Tenkrát a Šocová se  ze soutěže omluvily  z kapacitních důvodů. Cenovou nabídku podal advokát Mgr. Jan 

Škeřík. Předložená nabídka obsahovala všechny náležitosti.  

OZ schvaluje všemi hlasy výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem panem 

Mgr.Janem Škeříkem, advokátem, č.ev. ČAK 09796. 

 

3)   Rozpočet obce Mezouň na rok 2019, Střednědobý výhled obce Mezouň na rok 2020-2021 

Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtu obce na rok 2019, zpracovaným finančním výborem. Rozpočet 

je navržen jako přebytkový, kdy příjmy budou  15 531 544,-- Kč, výdaje  budou činit 14 833 844,-- Kč. 

Přebytek rozpočtu ve výši 697 700,-- Kč  bude použit na financování splátky úvěru. 

OZ schvaluje všemi hlasy předložený návrh rozpočtu obce na rok 2019 v paragrafovém znění jako 

přebytkový.  Závaznými ukazateli rozpočtu obce je paragrafové znění rozpočtu.  
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Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020-2021 

Paní Jelínková předložila OZ návrh Střednědobého výhledu obce Mezouň na roky 2020-2021. Výhled vychází 

ze Strategie rozvoje obce a rozpracovává hlavní činnosti z hlediska předpokládaných příjmů a výdajů, mj. 

zahrnuje plánované  investice do opravy rybníka, dokončení oprav místních komunikací, stavbu cyklostezky a 

naučné stezky, rekonstrukci hřiště atd. s využitím dotací z národních i evropských  fondů 

OZ schvaluje všemi hlasy Střednědobý výhled rozpočtu obce Mezouň na roky 2020-2021, jehož obsah tvoří 

přílohu č.1 tohoto zápisu. 

 

4)   Rozpočet Mateřské školy Mezouň na r.2019, Střednědobý výhled MŠ Mezouň na rok 2020-2021 

Paní Jelínková předložila OZ návrh rozpočtu Mateřské školy Mezouň na rok 2019, který zahrnuje 

neinvestiční výdaje spojené s provozem mateřské školy – neinvestiční dotace obce bude činit 220 000,-

- Kč. Celkový rozpočet školy bude činit na straně výdajů i příjmů 290 000,-- Kč.  

Součástí rozpočtu nejsou mzdové prostředky na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků a 

ONIV – tyto finanční prostředky jsou MŠ poskytovány ze státního rozpočtu Ministerstva školství 

prostřednictví kraje dle normativních ukazatelů. 

OZ schvaluje všemi hlasy rozpočet Mateřské školy Mezouň na rok 2019. Dále schvaluje  závazné  

ukazatele  rozpočtu  MŠ na r. 2019  a stanovení hospodářského výsledku MŠ na rok 2019  jako nulový. 

 

Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Mezouň na roky 2020-2021 
Paní Jelínková informovala OZ o návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Mezouň na roky 2020-21. 

OZ schvaluje všemi hlasy střednědobý výhled rozpočtu MŠ Mezouň na roky 2020-2021, jehož obsah tvoří 

přílohu č.2 tohoto zápisu. 

 

5)   Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce na rok 2018 

Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem  rozpočtového opatření č. 7 rozpočtu obce na rok 2018. Jedná se mimo 

jiné o výdaje a příjmy spojené s nákupem materiálu na zimní údržbu a dále bude provedeno vyrovnání rozpočtu 

ke konci roku. 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce na r. 2018 všemi hlasy. 

  

6)   Rozpočet Pláně na rok 2019, Střednědobý výhled na r. 2020-2021 

Paní Jelínková seznámila OZ s rozpočtem regionu Český kras – Pláně na rok 2019. Rozpočet je koncipován jako 

vyrovnaný. Příjmy a výdaje na rok 2019 budou činit 72 700,-- Kč.    

OZ schvaluje rozpočet regionu Český kras – Pláně na rok 2019 jako vyrovnaný všemi hlasy. 

 

Střednědobý výhled regionu Český kras – Pláně na roky 2020-2021 

OZ byl předložen návrh Střednědobého výhledu regionu Český kras-Pláně na rok 2020-2021.  

OZ schvaluje všemi hlasy Střednědobý výhled regionu Český kras-Pláně na rok 2020-2021.  

 

7) Rozpočet DSO VYKO na rok 2019, Střednědobý výhled na r. 2020-2021 

Paní Jelínková předložila OZ návrh rozpočtu DSO VYKO na rok 2019, kdy příjmy jsou plánovány  2 400,-- Kč 

a výdaje 1 106 000,-- Kč, schodek rozpočtu bude kryt použitím příjmů minulých období.   

OZ schvaluje rozpočet DSO VYKO na rok 2019 jako schodkový všemi hlasy. 

Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem Střednědobého výhledu DSO VYKO na roky 2020-2021. 

OZ schvaluje všemi hlasy Střednědobý výhled DSO VYKO na roky 2020-2021. 

 

8)  Smlouva s ČEZ Distribuce o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění   

      stavby na poz.č.parc. 105/7 kNN pro poz.č. 107/10 

Pan starosta seznámil OZ s žádostí firmy Elektromontáže, s.r.o. Dobřichovice o souhlas s umístěním vedení kNN 

v poz. obce č. 105/7 v k.ú.- Mezouň a s návrhem smlouvy budoucí o věcném břemeni.   Návrh smlouvy o budoucí 

smlouvě bude předán k dopracování právnímu zástupci obce s tím, že obec požaduje náhradu za věcné břemeno  

250,-- Kč/bm a úhradu právních nákladů ve výši 10 000,-- Kč. Žádost neobsahovala situaci umístění stavby.  

Bude projednáno na dalším zasedání OZ. 
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9)  Smlouva s ČEZ Distribuce o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění          

      stavby na poz.č.parc. 400/1 kNN pro poz.č. 25 

Pan starosta  předložil OZ návrh firmy Hoel elektromontáže, s.r.o.  na vedení kNN v poz. obce č.parc. 400/1 pro 

poz..č.parc. 25 v k.ú. obce Mezouň. OZ požaduje umístění kNN  podél oplocení a pověřuje pana starostu v tomto 

směru jednat s firmou o změně umístění vedení kNN. Návrh smlouvy a situace umístění stavby bude projednána 

na dalším jednání OZ.  

 

10) Smlouva s ČEZ Distribuce o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění  stavby 

       na poz.č.parc. 135/106 a 407/3  kNN pro poz.č. 103/24,25,26,27 

Pan starosta předložil OZ  žádost firmy Colsys s.r.o.  na  uzavření  budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

pro ČEZ Distribuce na   vedení kNN  pro  4 RD  v pozemcích obce č.parc. 135/106 a 407/3 pro poz.č. 

103/24,25,26,27 a dále situaci umístění stavby. OZ má k umístění kNN v pozemcích obce výhrady, trvá na použití 

zděných kapliček z důvodu zachování jednotného charakteru  území a pověřuje starostu obce  jednat s firmou 

Colsys, s.r.o.  o trase vedení kNN a zjistit kapacitu  kNN i pro případné umístění veřejného osvětlení.  

 

11)  Informace o kolaudaci splaškové kanalizace  

Pan starosta podal OZ informaci o průběhu kolaudačního řízení splaškové kanalizace. Kolaudační souhlas nabyl 

právních účinků 20.12. 2018. Proběhl výběr dodavatele služeb souvisejících s provozem splaškové kanalizace.  

Během měsíce ledna obdrží občané informaci o postupu připojování na splaškovou kanalizaci. 

 

12) Úprava cen za likvidaci odpadů –firma AVE 

Pan starosta seznámil OZ s informací o zvýšení cen za likvidaci odpadů k 1.1. 2019. Jedná se o nárůst o 6 %. Pro 

občany z toho vyplývá zdražení za vývoz 1 popelnice  120 l   na 67 Kč. 

 

13) Informace - zimní údržba komunikací a chodníků – nákup techniky, personální zajištění 

Pan starosta informoval OZ o stavu zajištění zimní údržby místních komunikací a chodníků. V současné době je 

domluveno personální zajištění, je  nakoupen stroj na posyp solí. Probíhá poptávkové řízení na nákup  

víceúčelové techniky pro zajištění jak zimní, tak i letní údržby.  

 

14) Znalecký posudek na poz.č.parc.323 

Pan starosta informoval OZ o znaleckém posudku vypracovaném na poz.č.parc. 323 za účelem prodeje. 

S kupní cenou je nutno seznámit zájemce o koupi pozemku. 

   

15) Dodatek ke smlouvě s firmou VaK Beroun, a.s. – cena vodného na r.2019 

Pan starosta seznámil OZ s dodatkem ke smlouvě  na provozování vodovodu v obci, uzavřené s firmou VaK 

Beroun, a.s. Cena vodného pro rok 2019 zůstává ve stejné výši tj. 51,60 Kč za 1 m3. 

OZ schvaluje všemi hlasy dodatek ke smlouvě s VaK Beroun, a.s o stanovení ceny vodného  na rok 2019. 

 

16) Ostatní 

Pan místostarosta informoval OZ o záměru podat žádost o dotaci z fondu Středočeského kraje na zřízení 

workoutového hřiště na pozemku u prodejny COOPu. OZ projedná tento návrh na dalším veřejném zasedání.   

 

 

 

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

 

 

 

Jana Jelínková                                  Ing. František Kubásek      

 zapisovatel                                                                                        starostka 

 

 

 

Bc.Daniel Kokrda                               Ivan Ouřadník 

   ověřovatel                    ověřovatel  

 

 



4 

 

 

USNESENÍ č. 10/2018 

 

z veřejného  zasedání  zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 27.12.2018 

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

 

Přítomni: Ing. František Kubásek, Hana Braunová,  Ing. Jitka Wagnerová,  Hana Kailová, Ivan Ouřadník, 

Bc.Daniel Kokrda, Martin Kokrda                 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1)  Výsledek výběrového řízení na poskytovatele služeb souvisejících  s provozováním splaškové kanalizace  

      v obci Mezouň a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem firmou Vodovody a kanalizace Beroun,a.s. IČO  

     46356975  za cenu 257 249,-- Kč bez DPH.   

 

2)  Výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy na poskytování právních služeb s vybraným uchazečem  

     panem Mgr.Janem Škeříkem, advokátem, č.ev. ČAK 09796  

 

3) Rozpočet obce Mezouň na rok 2019   v paragrafovém znění jako přebytkový, kdy přebytek rozpočtu je  

    určen na financování splátky úvěru.   

    Závaznými ukazateli rozpočtu obce je paragrafové znění rozpočtu.  

 

4)  Střednědobý výhled rozpočtu obce Mezouň na roky 2020-2021. 

 

5)  Rozpočet Mateřské školy Mezouň na rok 2019 ve výši 290 000,-- Kč.  

     Závazné  ukazatele  rozpočtu  MŠ na r. 2019   

     Stanovení hospodářského výsledku MŠ na rok 2019  jako nulový. 

     Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Mezouň na roky 2020-2021 

 

6)  Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce na r. 2018 

 

7)  Rozpočet regionu Český kras – Pláně na rok 2019 jako vyrovnaný 

     Střednědobý výhled rozpočtu regionu Český kras – Pláně na roky 2020-2021 

 

8)  Rozpočet DSO VYKO na rok 2019 jako schodkový  

      Střednědobý výhled DSO VYKO na roky 2020-2021. 

 

9)  Dodatek ke smlouvě s VaK Beroun, a.s o stanovení ceny vodného  na rok 2019. 

 

 

Toto usnesení č. 10/2018  je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne  27.12.2018 

 

 

 

Zapsáno v Mezouni dne  28.12. 2018 

 

 

               Ing. František Kubásek 

          starosta obce Mezouň 


