ZÁPIS č. 11/2019
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 17.12.2019 v budově obecního úřadu v Mezouni.
Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Hana Braunová, Martin Kokrda,
Ivan Ouřadník
Omluvena: Hana Kailová
Ověřovateli byli určeni paní Ing. Jitka Wagnerová a pan Bc. Daniel Kokrda.
Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Jelínková.
Pan starosta seznámil OZ s Programem jednání. Hlasováním byl všemi hlasy přítomných zastupitelů schválen
Program jednání:
1) Rozpočet obce Mezouň na rok 2020, Střednědobý výhled obce Mezouň na rok 2021-2022
2) Rozpočet Mateřské školy Mezouň na r. 2020, Střednědobý výhled MŠ Mezouň na rok 2021-2022
3) Rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu obce na rok 2019
4) Veřejnoprávní smlouva – JSDH Vysoký Újezd
5) Změna ceny za likvidaci odpadů – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., systém RFID čipů
6) Rozpočet Pláně na rok 2020, Střednědobý výhled na r. 2021-2022
7) Rozpočet VYKO na rok 2020, Střednědobý výhled na r. 2021-2022
8) Žádost o odkoupení části poz.č.parc. 400/1
9) Plán inventarizace za rok 2019, složení inventarizační komise
10) Dodatek ke smlouvě s firmou VaK Beroun, a.s. – Kalkulace ceny pro vodné pro rok 2020
11) Kalkulace ceny stočného na rok 2020
12) Smlouva o poskytování služeb – Macron Software, spol. s r.o.
13) Dohoda o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací
14) Smlouva o převodu inženýrských sítí vodovodů a kanalizací (Kubeš, Kaňka)
15) Obecně závazné vyhlášky obce Mezouň
16) Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného
času na stavbu venkovní posilovny
17) Ostatní
Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny.
1) Rozpočet obce Mezouň na rok 2020, Střednědobý výhled obce Mezouň na rok 2021-2022
Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtu obce na rok 2020 zpracovaným finančním výborem. Rozpočet
je navržen jako schodkový, kdy příjmy budou činit 8 591 720,--Kč a výdaje budou činit 12 824 280,--Kč.
Schodek rozpočtu ve výši 4 232 560,--Kč bude vyrovnán za použití úspor minulých období.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů předložený návrh rozpočtu obce na rok 2020 v paragrafovém
znění jako schodkový. Závaznými ukazateli rozpočtu obce je paragrafové znění rozpočtu.
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021-2022
Paní Jelínková předložila OZ návrh Střednědobého výhledu obce Mezouň na roky 2021-2022. 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 přítomných zastupitelů Střednědobý výhled rozpočtu obce Mezouň na roky 2021-2022.
2) Rozpočet Mateřské školy Mezouň na r. 2020, Střednědobý výhled MŠ Mezouň na rok 2021-2022
Paní Jelínková předložila OZ návrh rozpočtu Mateřské školy Mezouň na rok 2020, 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.
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OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů rozpočet Mateřské školy Mezouň na rok 2020. Dále schvaluje
závazné ukazatele rozpočtu MŠ na r. 2020 a stanovení hospodářského výsledku MŠ za rok 2020 jako nulový.
Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Mezouň na roky 2021-2022
Paní Jelínková informovala OZ o návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Mezouň na roky 2021-22.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů střednědobý výhled rozpočtu MŠ Mezouň na roky 2021-2022.
3) Rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu obce na rok 2019
Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtového opatření č. 10 rozpočtu obce na rok 2019. Rozpočtové
opatření zahrnuje mj. výdaje spojené s nákupen tonerů do tiskárny, opravou hráze rybníka u výpusti vody a
vyrovnání rozpočtu výdajů a příjmů ke konci roku.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů rozpočtové opatření č.10 rozpočtu obce na rok 2019.
4) Veřejnoprávní smlouva – JSDH Vysoký Újezd
Pan starosta informoval OZ o návrhu Veřejnoprávní smlouvy s obcí Vysoký Újezd na zajištění požární ochrany
v obci Mezouň. Po jednáních a úpravách byl navržen příspěvek na rok 2020 ve výši 20 000,-- Kč.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Vysoký Újezd
o poskytnutí příspěvku na činnost JSDH a spolupráci při zabezpečování požární ochrany.
5) Změna ceny za likvidaci odpadů – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pan starosta předložil OZ návrh dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na likvidaci odpadů s firmou AVE CZ odpadové
hospodářství, s.r.o. týkající se změny ceny za likvidaci komunálního odpadu s platností od 1.1. 2020. Cena svozu
SKO pro nádobu 110/120 litrů činí 71,00 Kč včetně DPH a pro nádobu 240 litrů 142,00 Kč včetně DPH.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 21.11.2000 na svoz
komunálního odpadu.
6) Rozpočet Pláně na rok 2020, Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021-2022
Paní Jelínková seznámila OZ s rozpočtem regionu Český kras – Pláně na rok 2020. Rozpočet je koncipován jako
schodkový. Příjmy činí 72 700,-- a výdaje na rok 2020 budou činit 104 242,-- Kč. Schodek ve výši 31 542,-bude kryt úsporami minulých období.
OZ schvaluje rozpočet regionu Český kras – Pláně na rok 2020 jako schodkový všemi hlasy přítomných
zastupitelů.
Střednědobý výhled regionu Český kras – Pláně na roky 2021-2022
OZ byl předložen návrh Střednědobého výhledu regionu Český kras-Pláně na rok 2021-2022.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Střednědobý výhled regionu Český kras-Pláně na rok 20212022.
7) Rozpočet DSO VYKO na rok 2020, Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021-2022
Paní Jelínková předložila OZ návrh rozpočtu DSO VYKO na rok 2020, kdy příjmy jsou plánovány 400,-- Kč a
výdaje 106 000,-- Kč, schodek rozpočtu bude kryt použitím příjmů minulých období.
OZ schvaluje rozpočet DSO VYKO na rok 2020 jako schodkový všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Střednědobý výhled rozpočtu DSO VYKO na roky 2021-2022
Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu DSO VYKO na roky 2021-2022.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Střednědobý výhled DSO VYKO na roky 2020-2021.
8) Žádost o odkoupení části poz.č.parc. 400/1
Paní Jelínková předložila opětovnou žádost pana J. Odvárky o odkoupení části pozemku obce č.parc. 400/1, která
je historicky využívána jako dvorek a zahrádka u RD č.p. 73. Prodej části pozemku byl schválen usnesením OZ
č.07/2018 ze dne 1.10.2018. Vzhledem k chybně zpracovanému geometrickému plánu (GP) na dělení poz.č.parc.
400/1 byl návrh na vklad katastrálním pracovištěm vrácen k přepracování. Pan Odvárko spolu s žádostí o prodej
předkládá i nový GP č.566-55/2019, na jehož základě budou z poz.č.parc. 400/1 odděleny pozemky č.parc.
400/25 o výměre 7 m2 a 400/26 o výměre 3 m2.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů kupní smlouvu prodej dvou pozemků oddělených na základě
GP č. 566-55/2019 z poz.č.parc. 400/1 o celkové výměře 10 m2 za cenu 200,-- Kč/m2 panu J. Odvárkovi.
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9) Plán inventarizace za rok 2019, složení inventarizační komise
Plán inventarizace za rok 2019, složení inventarizační komise
Paní Jelínková předložila OZ návrh časového plánu inventarizace obce za rok 2019.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů plán inventarizace obce za rok 2019.
Složení inventarizační komise
Pan starosta navrhl inventarizační komisi pro provedení inventarizace za rok 2019 ve složení : Bc. Daniel Kokrda
– předseda komise, Hana Braunová, Ing. Jitka Wagnerová – členové.
OZ schvaluje složení inventarizační komise pro provedení inventarizace za rok 2019 všemi hlasy přítomných
zastupitelů.
10) Dodatek ke smlouvě s firmou VaK Beroun, a.s. – Kalkulace ceny vodného pro rok 2020
Pan starosta seznámil OZ s dodatkem ke smlouvě na provozování vodovodu v obci, uzavřené s firmou VaK
Beroun, a.s. Cena vodného pro rok 2020 je kalkulována na 52,20 Kč za 1 m3 bez DPH.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů dodatek ke smlouvě s VaK Beroun, a.s o stanovení ceny
vodného na rok 2020.
11) Kalkulace ceny stočného na rok 2020
Pan starosta seznámil OZ s kalkulací ceny stočného pro rok 2020. Cena stočného je kalkulována ve výši 52,05 Kč
za 1 m3 bez DPH.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů stanovení ceny stočného na rok 2020 ve výši 52,05 Kč za 1 m3
bez DPH.
12) Smlouva o poskytování služeb – Macron Software, spol. s r.o.
Pan starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy s firmou Macron Software, s.r.o. o poskytování služeb spočívajících
v evidenci svozu komunálního odpadu prostřednictvím systému Mobisys.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů uzavření smlouvy s firmou Macron Software, s.r.o. o
poskytování služeb systému Mobysis.
13) Dohody o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací
Pan starosta předložil OZ návrhy Dohod o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a
kanalizací s panem Ing. Kaňkou a panem Ing. Kubešem. Dohody se uzavírají s investory hlavního vodovodního a
kanalizačního řadu a 4 vodovodních a kanalizačních přípojek vedených v poz. č.parc.103/8 a 408 v k.ú. Mezouň
ve smyslu zákona 274/2001 Sb., ustanovení § 8, odst. 15 v platném znění. Dohody jsou požadovány ke kolaudaci
stavby vodovodu a kanalizace. Poté bude hlavní vodovodní a kanalizační řad včetně veřejné části přípojek
vedených v poz.č.parc. 103/8 převeden bezúplatně do vlastnictví obce, a to bez zbytečného odkladu po kolaudaci
tohoto vodovodního a kanalizačního řadu.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Dohody o úpravě práv a povinností vlastníků provozně
souvisejících vodovodů a kanalizací s panem Ing. Kaňkou a s panem Ing. Kubešem.
14) Smlouva o převodu inženýrských sítí vodovodu a kanalizace (Kubeš, Kaňka)
Pan starosta informoval OZ o přípravě smluv o převodu inženýrských sítí vodovodu a kanalizace se soukromými
investory v souvislosti s dokončením staveb a připravovanou kolaudací staveb.
Bude se jednat o bezúplatný převod majetku a bude realizován po kolaudaci staveb.
15) Obecně závazná vyhláška obce Mezouň
Pan starosta předložil OZ návrh Obecně závazné vyhlášky obce Mezouň č. 1/2019 o místních poplatcích.
OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místních poplatcích všemi hlasy přítomných zastupitelů.
16) Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu sportu a volného času na stavbu venkovní posilovny
Pan D. Kokrda navrhl podat žádost o dotaci na stavbu venkovní posilovny ze Středočeského Fondu sportu a
volného času. Posilovnu navrhuje umístit za prodejnu COOPu. V rámci diskuse bylo zvažováno, zda je vhodné
umístit hřiště s cvičebními prvky za prodejnou s ohledem na plánovanou rekonstrukci stavby.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu sportu a
volného času na stavbu venkovní posilovny. Odhadované náklady jsou 100 tisíc Kč, finanční spoluúčast obce je
30 tisíc Kč.
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17) Ostatní
Umístění banneru infobox na webové stránky obce
Pan starosta informoval OZ o nákladech na provoz „Infoboxu“, který by měl být umístěn na webu obce Mezouň,
jak bylo projednáno na minulém zasedání OZ. Infobox by měl sloužit jako návod pro občany, pokud budou řešit
krizovou situaci v souvislosti s požárem, povodněmi, krádeží. atd. Toto řešení bylo obci doporučeno v souvislosti
s provedenou kontrolou připravenosti na krizové řízení v obci.
Náklady na provoz infoboxu by byly 1210 Kč ročně.
Hlasováno: „pro“ Ing. Kubásek, M. Kokrda, H. Braunová, Ing. J. Wagnerová, I. Ouřadník
„proti“ Bc. D. Kokrda
OZ schvaluje pořízení a umístění Infoboxu na webové stránky obce Mezouň za poplatek 1210 Kč ročně.
Oprava hráze rybníka
Pan starosta informoval OZ o opravě stavidla rybníka. Oprava spočívala v odborném utěsnění zdiva a vyčistění
stavidla.
Cesta do Haček
Pan Ouřadník informoval o výsledku jednání se ZD Mořina ohledně vytýčení polní cesty z Mezouně do Haček
v trase pozemku č.parc. 399/246 a částečně č.parc. 405. ZD Mořina se nebude finančně podílet na vytýčení polní
cesty, z hlediska osevního plánu ZD Mořina je možno cestu zřídit.
Je navrženo vytýčení cesty v poz.č.parc. 399/246 a část. 405 za cenu cca 5 000,-- Kč, osetí pruhu o šíři 2,5 m
travinou.
Hlasováno: „pro“ Ing. F. Kubásek, H. Braunová, Ing. J. Wagnerová, I. Ouřadník, Bc. D. Kokrda
„proti“ M. Kokrda
OZ schvaluje zřízení cesty v poz.č.parc. 399/246 a část. 405 osetím pruhu o šíři 2,5 m travinou.
Zakoupení techniky pro celoroční údržbu veřejných prostranství a komunikací
Pan starosta informoval OZ o nutnosti zakoupení techniky pro celoroční údržbu veřejných prostranství a
komunikací. Je třeba zajistit komplexní celoroční řešení této údržby včetně údržby místních komunikací a
chodníků. Na základě pověření OZ bude zakoupení provedeno prostřednictvím oslovení tří vybraných dodavatelů
s žádostí o předložení Cenové nabídky. Předpokládaná hodnota zakázky malého rozsahu je stanovena do
maximální částky 850 000,00 Kč bez DPH. Bude realizováno hned počátkem ledna 2020.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů zakoupení techniky pro celoroční údržbu veřejných prostranství
a komunikací.
Otevření kasičky s finančními příspěvky od občanů
Na zasedání zastupitelstva obce byla otevřena kasička s finančními příspěvky od občanů poskytnuté u příležitosti
rozsvěcení vánočního stromu. Bylo vybráno 2640,--Kč. Finanční příspěvek bude věnován Mateřské škole Mezouň
na didaktické pomůcky.

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 20.30 hod. ukončeno.

Jana Jelínková
zapisovatel

Ing. František Kubásek
Starosta

Ing. Jitka Wagnerová
ověřovatel

Bc. Daniel Kokrda
ověřovatel
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USNESENÍ č. 11/2019
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 17.12.2019
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Hana Braunová, Martin Kokrda,
Ivan Ouřadník
Omluvena: Hana Kailová
Zastupitelstvo obce Mezouň schvaluje:
1) Rozpočet obce Mezouň na rok 2020 v paragrafovém znění jako schodkový. Závaznými ukazateli
rozpočtu obce je paragrafové znění rozpočtu.
2) Střednědobý výhled rozpočtu obce Mezouň na roky 2021-2022.
3) Rozpočet Mateřské školy Mezouň na rok 2020.
Závazné ukazatele rozpočtu MŠ na r. 2020.
Stanovení hospodářského výsledku MŠ na rok 2020 jako nulový.
Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Mezouň na roky 2021-2022.
4) Rozpočtové opatření č.10 rozpočtu obce na rok 2019.
5) Veřejnoprávní smlouvu s Obcí Vysoký Újezd o poskytnutí příspěvku na činnost JSDH a spolupráci při
zabezpečování požární ochrany.
6) Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na likvidaci odpadů s firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. týkající se
změny ceny za likvidaci komunálního odpadu s platností od 1.1. 2020.
7) Rozpočet regionu Český kras – Pláně na rok 2020 jako schodkový.
Střednědobý výhled rozpočtu regionu Český kras – Pláně na roky 2021-2022.
8) Rozpočet DSO VYKO na rok 2020 jako schodkový.
Střednědobý výhled rozpočtu DSO VYKO na roky 2021-2022.
9) Kupní smlouvu na prodej dvou pozemků oddělených na základě GP č. 566-55/2019 z poz.č.parc. 400/1 o
celkové výměře 10 m2 za cenu 200,-- Kč/m2 panu J. Odvárkovi.
10) Plán inventarizace obce za rok 2019.
Inventarizační komisi pro provedení inventarizace za rok 2019 ve složení: Bc. Daniel Kokrda – předseda
komise, Hana Braunová, Ing. Jitka Wagnerová – členové.
11) Dodatek ke smlouvě s VaK Beroun, a.s o stanovení ceny vodného na rok 2020 ve výši 52,22 Kč bez DPH.
12) Kalkulaci ceny stočného v obci Mezouň na rok 2020 ve výši 52,05 Kč bez DPH.
13) Smlouvu s firmou Macron Software, s.r.o. o poskytování služeb systému Mobysis.
14) Dohody o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací ve smyslu zákona
274/2001 Sb., ustanovení § 8, odst. 15 v platném znění s panem Ing. Kaňkou a s panem Ing. Kubešem.
15) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místních poplatcích.
16) Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu sportu a volného času na stavbu venkovní posilovny.
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17) Pořízení a umístění Infoboxu na webové stránky obce Mezouň za poplatek 1210 Kč ročně.
18) Zřízení cesty v poz.č.parc. 399/246 a v části poz.č.parc. 405 (do Haček) vytýčením a osetím pruhu o šíři
2,5m travinou.
19) Zakoupení techniky pro celoroční údržbu veřejných prostranství a komunikací.
20) Použití finančních příspěvků od občanů poskytnutých u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu.
ve výši 2640,--Kč pro Mateřskou školu v Mezouni na nákup didaktických pomůcek.

Toto usnesení č. 11/2019 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 17.12.2019.
Zapsáno v Mezouni dne 17.12.2019.

Ing. František Kubásek
Starosta obce Mezouň
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