ZÁPIS č. 11/2010
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 15.12.2010 v budově OÚ v Mezouni
Přítomni: Hana Braunová, Martin Kokrda Ing. Miroslav Hrubý, Hana Kailová,
Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Doc. MUDr. František Chaloupka
PROGRAM JEDNÁNÍ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Spolkový dům Mezouň“
Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2010
Rozpočtové provizorium na rok 2011
Změna složení finančního výboru obce, složení komisí
Dotace z fondů KÚ StČ kraje, Mze ČR
Nová obec. závaz. vyhl. o místních poplatcích v důsledku změny daňového řádu
Změna vyhlášky 3/2001 o nakládání s komunálním odpadem
Ostatní – jmenování členů inventarizační komise, dodatek č. 1 SoD Zdibe

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání, který byl přijat bez
připomínek.
Dále navrhla na zapisovatele paní Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni Hana Kailová a Martin
Kokrda.
1) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Spolkový dům Mezouň“
Pan Mgr. Škeřík předložil OZ k projednání návrh dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci
Spolkový dům Mezouň. Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení doby dokončení díla o 3
týdny, tj. do 21.1.2011.
OZ schvaluje návrh dodatku č. 2 všemi hlasy.
2) Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2010
Paní Jelínková předložila OZ návrh rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu obce na rok 2010.
Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením § 16 zákona 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k přesunu rozpočtovaných prostředků, aniž
se změní celkový objem rozpočtu.
OZ schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2010 všemi hlasy.
3) Rozpočtové provizorium na rok 2011
Vzhledem k tomu, že dosud nejsou známy a ujasněny všechny položky rozpočtu na rok 2011,
je navrženo do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2011 rozpočtové provizorium,
v němž výdaje budou v jednotlivých měsících čerpány dle skutečnosti předcházejícího roku
povýšené max. o 10 %. Veškeré výdaje nad rámec těchto zásad budou jednotlivě
odsouhlaseny obecním zastupitelstvem.
OZ schvaluje rozpočtové provizorium a návrh zásad na rok 2011 všemi hlasy.
4) Změna složení finančního výboru obce, složení komisí
Paní starostka předložila OZ návrh na změnu složení finančního výboru: místo paní Ing.
Olgy Melzochové navrhuje paní Ing. Širín Matouškovou.
OZ schvaluje změnu složení finančního výboru všemi hlasy.
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Paní starostka dále seznámila OZ se složením dalších komisí a to následovně:
Stavební komise: předseda - Martin Kokrda, členové – Mgr. Jan Škeřík, Ing. Pavel Barnat,
Ing.Luboš Krnáč, Karel Jelínek
Kulturně sportovní komise: předseda – Bc. Daniel Kokrda, členové – Ing. Miroslav Polák,
František Kubásek, Tomáš Braun.
Sociální a školská komise: předsedkyně – Hana Kailová, členové – Vendula Kailová,
Miroslava Pilařová, Ing. Olga Melzochová
5) Žádosti dotace z fondu KÚ Středočeského kraje a Mze ČR
V souvislosti s vyhlášením dotačních titulů z fondů KÚ Středočeského kraje a Ministerstva
zemědělství ČR seznámila Jana Jelínková OZ s návrhem podat žádosti o dotace na tyto akce
- instalace měřičů rychlosti v obci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst.
- obnova oplocení na hřišti a oprava hřiště ze Středočeského fondu sportu a volného času
- uspořádání 4. ročníku kulturně společenské akce „Mezouňský zavírák“ ze
Středočeského fondu kultury
- výstavba Čistírny odpadních vod v obci Mezouň ze Středočeského fondu životního
prostředí a zemědělství
OZ schvaluje podání žádostí všemi hlasy.
Obec garantuje financování vlastního podílu v minimální výši 5% tak, aby splnila
podmínku spolufinancování dotaci z dotačních titulů fondů StČ kraje do 100 % nákladů
v termínu plnění.
Z fondu Ministerstva zemědělství ČR podá obec Mezouň žádost o dotaci na akci
„Mezouň výstavba splaškové kanalizace“. OZ schvaluje podání žádosti všemi hlasy.
OZ schvaluje finanční spoluúčast na rozpočtu připravované akce všemi hlasy.
6) Nová obecně závazná vyhl. o místních poplatcích v důsledku změny daňového řádu
Pan Mgr. Škeřík v souvislosti se změnou daňového řádu předložil OZ ke schválení novou
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místních poplatcích, tak aby místní poplatky mohly být
vybírány v souladu s platným daňovým řádem.
OZ schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místních poplatcích všemi hlasy.
7) Změna vyhlášky 3/2001 o nakládání s komunálním odpadem
Pan Mgr. Škeřík dále předložil OZ návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, kterým se mění
vyhláška č. 3/2001 o nakládání s komunálním odpadem.
OZ schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o nakládání s komunálním odpadem
všemi hlasy.
8)

Ostatní

– jmenování členů inventarizační komise
V souvislosti s povinností obce zpracovat inventarizaci obce za rok 2010 navrhla paní
starostka inventarizační komisi v tomto složení:
předsedkyně komise - Hana Braunová,
členové – I. Ouřadník, Bc. D.Kokrda, H. Kailová, J. Holovská
OZ schvaluje složení inventarizační komise všemi hlasy.
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- Dodatek č. 1/2011 SoD o odstraňování tuhého odpadu na řízené skládce
Paní starostka předložila OZ ke schválení Dodatek č. 1/2011 Smlouvy o dílo na odstraňování
tuhého odpadu na řízené skládce společností ZDIBE, spol. s r.o.,dodatek specifikuje druhy
ukládaného materiálu na skládku, ceny se nemění.
OZ schvaluje Dodatek č. 1/2011 SoD se společností ZDIBE, s.r.o. všemi hlasy.
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ukončeno
ve 20.30 hod.

Jana Jelínková
zapisovatel

Hana Braunová
starostka

Hana Kailová
ověřovatel

Martin Kokrda
ověřovatel
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USNESENÍ č. 11/2010
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 15. prosince 2010
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Hana Braunová, Martin Kokrda Ing. Miroslav Hrubý, Hana Kailová,
Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Doc. MUDr. František Chaloupka

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci bývalé požární zbrojnice na „Spolkový
dům Mezouň“
2) Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2010
3) Rozpočtové provizorium na rok 2011 dle zásad bodu 3) tohoto zápisu
4) Změnu složení finančního výboru: místo paní Ing. Olgy Melzochové bude členem
paní Ing. Širín Matoušková.
5) Podání žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje na tyto akce pro rok 2011
- instalace měřičů rychlosti v obci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst.
- obnova oplocení na hřišti a oprava hřiště ze Středočeského fondu sportu a volného času
- uspořádání 4. ročníku kulturně společenské akce „Mezouňský zavírák“ ze
Středočeského fondu kultury
- výstavba Čistírny odpadních vod v obci Mezouň ze Středočeského fondu životního
prostředí a zemědělství
6) Garanci financování vlastního podílu v minimální výši 5% tak, aby splnila podmínku
spolufinancování dotace z dotačních titulů fondů StČ kraje do 100% nákladů v termínu
plnění.
7) Podání žádosti o dotaci z fondu Mze ČR na akci Mezouň výstavba splaškové
kanalizace
8) Garanci finanční spoluúčasti na akci Mezouň výstavba splaškové kanalizace
9) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místních poplatcích
10) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o nakládání s komunálním odpadem
11) Složení inventarizační komise dle bodu 8/ zápisu
12) Dodatek č. 1/2011 SoD s firmou ZDIBE, s.r.o.
Toto usnesení č. 11/2010 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 15.12. 2010.
Hana Braunová
Starostka obce

