
 ZÁPIS č. 06/2011 
z veřejného   zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne  20.12. 2011 v budově OÚ v Mezouni 
 

Přítomni: Hana Braunová, Martin Kokrda,  Mgr. Jan Škeřík, Doc.MUDr. František Chaloupka 
                Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, 
Omluvena: Hana Kailová 
 
PROGRAM  JEDNÁNÍ 
1) Rozpočtové opatření  č.2  rozpočtu obce na r. 2011 
2) Rozpočtové provizorium na rok 2012 
3) Rozpočet regionu Český kras - Pláně na rok 2012 
4) Rozpočet sdružení VYKO na rok 2012 
5) Dodatky smlouvy s TS Beroun,  ZDIBE Zdice 
6) Nájemní smlouva na pronájem staré hasič. zbrojnice 
7)  Smlouva o sml. budoucí – věcné břemeno Hrdlička 
8) MAS – zástupce, půjčka 
9) Směrnice – o inventarizaci,  směrnice o odpisování, inventarizační komise 
10) Ostatní 
  
Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání.  Dále  navrhla na zapisovatele  
paní Janu Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni  pan Martin Kokrda a Ing. Miroslav Hrubý. 
 
1) Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2011 
Paní Jelínková seznámila OZ s nutností  úpravy  rozpočtu v souvislosti s akcemi, které nebyly 
plánovány v rozpočtu obce na počátku roku.  Jedná se zejména o  opravy a udržování v  2. části 
spolkového domu, o dokončení oprav mateřské školy a  dále v příjmové části o získání dotace ze SZIF  
na rekonstrukci Spolkového domu ve výši 1 487 000,-- Kč,  o darovací smlouvy na poskytnutí 
finanční  podpory na opravy místních komunikací a mateřské školy  a  úhrady za zábory veřejných 
prostranství. Rozpočtové opatření č. 2 je přílohou tohoto zápisu. 
OZ schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2011  všemi hlasy. 
 
2) Rozpočtové provizorium na rok 2012 
Vzhledem k tomu, že dosud nejsou známy a ujasněny všechny položky rozpočtu na rok 2012, 
je navrženo  do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2012  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 2012 všemi hlasy. 
 
3) Rozpočet regionu Český kras – Pláně na rok 2012 
Paní  Jelínková předložila OZ návrh rozpočtu na rok 2012  regionu Český kras – Pláně, jehož 
je obec Mezouň členem. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný, kdy příjmy i výdaje budou 
činit 79 000,-- Kč. OZ schvaluje návrh rozpočtu na rok 2012 všemi hlasy. 
 
4) Rozpočet sdružení VYKO na rok 2012 
Dále paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtu na rok 2012 sdružení VYKO. 
OZ schvaluje návrh rozpočtu sdružení VYKO na rok 2012 všemi hlasy.  
 
5)  Návrh dodatků ke smlouvě  o dílo s Technickými službami Beroun                           
Paní starostka předložila OZ návrhy dodatků č. 2 a č. 6 jejichž předmětem je zvýšení ceny za 
poskytované  služby tj. vývoz popelnic a likvidace tříděného odpadu. Do navržené ceny se 
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promítá i zvýšená sazba DPH.  Cena vývozu jedné popelnicové nádoby o obsahu 110 l bude 
činit od 1.1. 2012  50,-- Kč + DPH 14 %. 
OZ schvaluje dodatek č. 2 a dodatek č. 6 všemi hlasy. 
Návrh dodatku ke smlouvě o dílo s firmou ZDIBE Zdice  
Návrh dodatku ke smlouvě o dílo s firmou ZDIBE Zdice řeší likvidaci velkoobjemového 
odpadu z kontejnerů. Předmětem dodatku je prodloužení smlouvy na rok 2012. Cena za 
likvidaci na skládce se nemění. OZ schvaluje dodatek  ke smlouvě o dílo se ZDIBE ZDICE 
všemi hlasy. 
 
6) Nájemní smlouva na pronájem staré hasičské  zbrojnice p. Hellerovi  
Pan Mgr. Škeřík předložil návrh smlouvy na pronájem staré hasičské zbrojnice na poz.č.parc. 
74 v k.ú. obce Mezouň p. Janu Hellerovi na dobu 10 ti let za celkovou úplatu 1 000,-- Kč a 
povinnost investice do tohoto objektu formou oprav a udržování – zateplení, fasáda, okna, a 
zbudování přípojek  k inženýrským sítím.   OZ schvaluje návrh nájemní smlouvy všemi hlasy. 
 
7)  Smlouva o smlouvě  budoucí – věcné břemeno p. Hrdlička 
Pan Mgr. Škeřík předložil OZ návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného 
břemene na poz.č.parc.400/1 ve vlastnictví a k.ú. obce Mezouň podél zdi pozemku č. parc. 12/2 a 12/3 
k vedení kanalizační přípojky ze sociálního zařízení na poz.č.parc. 12/3 do jímky na 
poz.č.parc. 12/2. 
K problematice vznesl námitku v diskusi pan Mezulián. Své připomínky podal písemně a jsou 
přiloženy k zápisu na OÚ. 
Po diskusi bylo hlasováno o návrhu smlouvy o smlouvě budoucí. 
Hlasováno pro schválení návrhu smlouvy -  5 hlasů (H.Braunová, M.Kokrda, Mgr. Škeřík, 
Doc.Chaloupka, I.Ouřadník), 1 hlas se zdržel  – Ing. Hrubý   
 
8) MAS Karlštejnsko – řešení  splatnosti půjčky, schválení zástupce do pracovních skupin MAS 
V souvislosti se splatností půjčky ve výši 50 000,-- Kč poskytnuté MAS Karlštejnsko k 31.12. 
2011 je nutno jednat o návrhu dalšího řešení. Paní starostka navrhla uzavřít dodatek ke 
smlouvě o půjčce a prodloužit dobu splatnosti do  31. 3. 2012. OZ schvaluje prodloužení 
splatnosti půjčky do 31.3. 2012 formou dodatku smlouvy všemi hlasy. 
Obecní zastupitelstvo schvaluje zástupce do pracovních skupin MAS Karlštejnsko pana Ing. 
Miroslava Hrubého  a pověřuje ho zajištěním medializace projektu „Spolkový dům Mezouň“ .  
 
9) Směrnice – o inventarizaci,  směrnice o odpisování DHM 
Paní Jelínková předložila OZ ke schválení návrh Směrnice č. 1/2011 o inventarizaci. Tato 
směrnice metodicky řeší zajištění inventarizace obce ve smyslu vyhl.č.270/2010 Sb.  
OZ schvaluje návrh Směrnice o inventarizaci majetku č. 1/2011 všemi hlasy. 
Ve smyslu směrnice o inventarizaci  č. 1/2011 jmenuje  OZ inventarizační komisi ve složení 
H. Braunová, D. Kokrda, I. Ouřadník, J. Holovská, H. Kailová. 
V souvislosti s naplněním vyhl.č.410/2009 a ČÚS č. 708  předkládá paní Jelínková návrh 
Směrnice č. 2/2011 o odpisování dlouhodobého majetku. 
OZ schvaluje návrh Směrnice č. 2/2011 o odpisování dlouhodobého majetku všemi hlasy. 
 

 

10) Ostatní 
a)   Zimní údržba komunikace Pod hájem 
Paní starostka předložila žádost firmy Rastas, s.r.o.  o  zajištění zimní údržby místní 
komunikace Pod hájem. Obec zajistí údržbu pouze za podmínek, že firma Rastas schválí 
ceník provedené údržby a použití posypového materiálu. 
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b) Zimní údržba místních komunikací – zajištění posypu místních komunikací 
Vzhledem k tomu, že pan Martin Kokrda zajišťuje pouze zimní úklid komunikací, pověřuje 
OZ paní starostku uzavřít SoD se Zemědělským družstvem Mořina na zajištění posypu 
komunikací v zimním období. 
 
c) Informace o ceně vodného stočného na rok 2012 
Paní Jelínková seznámila OZ s podklady od firmy Vak Beroun, as. týkající se změny ceny 
vodného a stočného na rok 2012.      Vodné včetně DPH  54,79 Kč  za 1 m3 pitné vody 

Stočné včetně DPH  25,08 Kč za 1 m3 odpadní vody 
OZ bere informaci na vědomí. 
 
d) Řešení prodeje plynovodu VYKO  společnosti RWE 
Paní starostka seznámila OZ se záměrem sdružení VYKO prodat plynárenské zařízení 
společnosti RWE. Ve smlouvě je navržena ze strany VYKA odpovědnost prodávajícího za 
závazky k pozemkům na  3 roky, RWE požaduje dobu 10 let. OZ trvá na ponechání doby 
odpovědnosti 3 roky.  Dále OZ navrhlo, že vzhledem k dlouhotrvajícím problémům 
s nedořešenými věcnými břemeny na vedení plynu v ostatních obcích, bude obec Mezouň 
jednat o prodeji vlastního podílu s RWE samostatně. 
 
e) Informace o provedené průběžné kontrole hospodaření obce za rok 2011 
Kontrola byla provedena na KÚ StČ kraje odborem  finanční kontroly. Předmětem kontroly 
byly účetní doklady,čtvrtletní výkazy, rozvaha, příloha rozvahy a protokol fin. výboru 
z kontroly MŠ. Kontrolním odborem bylo vzneseno upozornění, že při kontrole mateřské 
školy musí být přítomna ředitelka MŠ. Další připomínky nebyly  vzneseny. 
 
f) Žádost paní Ing. Rosíkové o souhlas s použitím místní komunikace č. 414 
Byla projednávána žádost paní Ing. Rosíkové o souhlas s použitím místní komunikace č.parc. 
415 v k.ú. Mezouň (komunikace do lesa Březná)  k převozu zeminy a kamene nákladními 
automobily do objemu 10 m3 za účelem rekultivace uměle vytvořené prohlubně v lese na poz. 
č.parc. 528 v k.ú. Tachlovice s následným zalesněním. 
OZ schvaluje použití místní komunikace k návozu kamene a zeminy pod  podmínkou, že bude 
nejprve s obcí  uzavřena  smlouva o podmínkách užívání této komunikace. 
OZ schvaluje  použití komunikace č. 414 všemi hlasy. 
 
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body  programu,  bylo jednání ukončeno 
 ve  20.30 hod. 
 
 
 
 
Jana Jelínková                                    Hana Braunová         
 zapisovatel                                                                               starostka 
 
 
 
 
 
Martin Kokrda           Ing. Miroslav  Hrubý   
ověřovatel                                                                                                    ověřovatel 
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USNESENÍ č. 06/2011 
 

ze  zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 20. 12. 2011   
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb. 

 
Přítomni: Hana Braunová, Martin Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan 
Ouřadník, Doc.MUDr. František Chaloupka,CSc             
Omluvena: Hana Kailová     
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

1) Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2011 
 
2) Rozpočtové provizorium na rok 2012 a návrh zásad čerpání rozpočtu ve smyslu bodu 2)  
    zápisu  
 
3) Rozpočet regionu Český kras – Pláně na rok 2012 
 
4) Rozpočet sdružení VYKO na rok  2012  
 
5) Dodatky č. 2 a č. 6  ke smlouvě  o dílo s Technickými službami Beroun,    
    Dodatek  ke smlouvě o dílo se společností  ZDIBE ZDICE         
 
6) Nájemní smlouva na pronájem staré hasičské  zbrojnice p. Hellerovi ve smyslu bodu 6) zápisu 
                
7) Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na poz.č.parc.400/1 ve vlastnictví a k.ú.  
    obce Mezouň podél zdi pozemku č. parc. 12/2 a 12/3 ve prospěch pana Jiřího  Hrdličky. 
 
8) Zástupce do pracovních skupin MAS Karlštejnsko pana Ing. Miroslava Hrubého  a  
    pověřuje ho zajištěním medializace projektu „Spolkový dům Mezouň“ .  
 
9) Prodloužení splatnosti půjčky ve výši 50 000,-- Kč  do 31.3. 2012 formou dodatku ke 
    Smlouvě o půjčce MAS Karlštejnsko,os.   
 
10) Směrnice o inventarizaci majetku č. 1/2011 
      Směrnici o odpisování dlouhodobého majetku č. 2/2011 
 
11) Zajištění zimní údržby místní komunikace Pod hájem za podmínek dle bodu 10a) 
 
12) Uzavření SoD se ZD Mořina na zajištění  posypu místních komunikací 
 
13) Použití místní komunikace č.parc. 415 v k.ú. Mezouň (komunikace do lesa Březná)   
       k převozu zeminy a kamene nákladními automobily do objemu 10 m3 dle bodu 10f) za  
       podmínky, že bude nejprve  uzavřena smlouva s obcí  o užívání předmětné komunikace. 
 
Toto usnesení č. 06/2011 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze  dne  20. prosince 2011.                                                                          
  
                                               

                                                                               Hana Braunová 
                                                                                                                     Starostka obce  
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