
 ZÁPIS č. 02/2012 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne  20.3. 2012 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)  Schválení rozpočtu obce na rok 2012,  

2)  Schválení rozpočtového výhledu na roky 2013-2015 

3)  Informace z jednání kontrolní ho výboru, plán činnosti na r. 2012  

4)  Informace z jednání  regionu Pláně, VYKO 

5) Ostatní 

  

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání.  Dále  navrhla na zapisovatele  

paní Janu Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni  pan Martin Kokrda a Ivan Ouřadník. 
 

1) Schválení rozpočtu obce na rok 2012 
Pan Ivan Ouřadník, předseda finančního výboru, seznámil OZ s návrhem rozpočtu obce na 

rok 2012. Rozpočet bude vyrovnaný a příjmy i výdaje budou činit 3 949 300,-- Kč. 

Rozpočet Mateřské školy 2012  –  součástí rozpočtu obce je i rozpočet MŠ, který zahrnuje  

neinvestiční výdaje na provoz  mateřské školy – neinvestiční dotace bude činit 180 000,-- Kč. 

OZ schvaluje všemi hlasy předložený návrh rozpočtu obce na rok 2012  v paragrafovém znění 

jako vyrovnaný.   

OZ schvaluje všemi hlasy stanovení závazných  ukazatelů rozpočtu MŠ na r. 2012  a 

hospodářský výsledek MŠ na rok 2012  jako nulový. 

 

2) Rozpočtový výhled obce Mezouň na roky 2013-2015 

OZ projednalo rozpočtový výhled  obce na rok 2013-2015, který vychází ze strategie rozvoje 

obce  a rozpracovává hlavní  činnosti   z  hlediska předpokládaných příjmů a výdajů. 

S rozpočtovým výhledem seznámila OZ paní Jelínková.   

OZ schvaluje  rozpočtový výhled dle paragrafů na roky 2013-2015 všemi hlasy. 

 

3) Informace z jednání kontrolního výboru, plán činnosti na rok 2012 

Pan Mgr. Škeřík, předseda kontrolního výboru seznámil OZ se závěry z kontrolní činnosti za 

rok 2011. Bylo kontrolováno plnění  usnesení jednotlivých zasedání OZ za rok 2011.  Byly 

projednány připomínky a dotazy kontrolního výboru k některým bodům kontrolovaných 

usnesení.  

Dále byl OZ předložen plán činnosti kontrolního výboru na rok 2012. OZ schvaluje plán 

činnosti všemi hlasy. 

 

4) Informace z jednání regionu Pláně  

Paní starostka podala informaci o projednávaných záležitostech na jednání regionu Pláně. 

Předmětem jednání bylo společné stanovisko k záměru firmy Basgas Energia Czech, s.r.o. 

zahájit v oblasti Berounska a Prahy západ průzkumné vrty pro případnou těžbu břidlicových 

plynů metodou „hydraulického štěpení“. 

Sdružení Pláně nesouhlasí s tímto záměrem, který by měl významný negativní dopad na 

životní prostředí. 

OZ schvaluje záporné stanovisko regionu Český kras-Pláně a plně se k němu připojuje. 

Informace z jednání sdružení VYKO  
Paní starostka informovala OZ o pokračujících jednáních ohledně prodeje plynovodu ve 

vlastnictví sdružení VYKO společnosti RWE. 



  
5) Ostatní 

a/ Kvalifikační kritéria pro výběr dodavatele na stavbu kanalizace a ČOV Mezouň veřejnou 

zakázkou. 
Paní starostka předložila návrh kvalifikačních kritérií, zpracovaných firmou pověřenou zajištěním 

výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách. 

Bylo navrženo omezení počtu zájemců v souladu s § 61, odst. 4 ZVZ   na 8 uchazečů. 

Hlasováno: 4 hlasy pro H.Braunová, M.Kokrda, MUDr. Chaloupka, I.Ouřadník 

                    2 hlasy proti Mgr. J.Škeřík, Ing. M.Hrubý 

OZ schvaluje návrh omezení počtu uchazečů. 

 

b/ Fond postižených dětí 

Paní starostka předložila žádost společnosti Fond postižených dětí o finanční podporu formou 

zakoupení knihy receptů za cca 600,-- Kč. Pošlou písemnou žádost.  

OZ navrhuje firmu  prověřit a po té se teprve  může finanční příspěvek proplatit.  

 

c/ Dopis občanům s výzvou  k zamezení  pálení odpadů a vypouštění splašků do dešťové 

kanalizace 

Na základě iniciativy pana Ing. Vorlíčka byl na minulém jednání OZ řešen problém spalování odpadů 

občany a vypouštění splašků do dešťové kanalizace. 

Paní starostka napsala výzvu občanům k omezení těchto činností. Návrh výzvy měli zastupitelé 

k připomínkování. OZ schvaluje zveřejnění výzvy na webu obce a doručení všem občanům  do 

domovních schránek. 

 

d/  Zaplocení hřiště 

Zástupci KSK Mezouň byl podán podnět k řešení zaplocení části pozemku č.parc. 180/9 v k.ú.Mezouň 

vlastníkem studní na tomto pozemku panem Ing. Václavem Hrubým. Pozemek je ve vlastnictví obce 

Mezouň. Pozemek je zčásti využíván jako hřiště, zaplocením vznikl problém s dostupností míčů při 

sportovních hrách. 

Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh, aby zde byly obnoveny prostupy v plotě a míče tak byly pro 

uživatele hřiště dostupné.  

 
f) Žádost paní Ing. Rosíkové o souhlas s použitím místní komunikace č. 414 

Byla opětovně 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. 

Bylo zjištěno, že stavba komunikace je ve vlastnictví ZD Mořina, které vydalo stanovisko   a 

podmínky provozu na této komunikaci. Obec nebude  uzavírat s žadatelkou smlouvu, jak bylo 

původně schváleno usnesením OZ č. 06/2011, ale paní Ing. Rosíkové sdělí písemně podmínky 

provozu. 

 

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body  programu,  bylo jednání  v  19.30 hod. 

ukončeno. 

 

 
Jana Jelínková                                    Hana Braunová         

 zapisovatel                                                                               starostka 

 

 

 

Martin Kokrda                 Ivan Ouřadník   

ověřovatel                                                                                                    ověřovatel 
 

 

 



USNESENÍ č. 02/2012 

 

ze  zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 20. 3. 2012   

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) Rozpočet obce na rok 2012 v paragrafovém znění 

    Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu Mateřské školy na r. 2012 

    Hospodářský výsledek MŠ na rok 2012  jako nulový. 

 

2) Rozpočtový výhled na roky 2013-2015  

 

3) Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2012 

                                                                       

4) Nesouhlasné stanovisko k záměru firmy Basgas Energia Czech, s.r.o. zahájit v oblasti  
    Berounska a Prahy západ průzkumné vrty pro případnou těžbu břidlicových plynů metodou  

   „hydraulického štěpení“. 

    
5) Úpravu kvalifikačních  kritérií  pro výběr dodavatele na stavbu kanalizace a ČOV Mezouň veřejnou  

     zakázkou - omezení počtu zájemců v souladu s § 61, odst. 4 ZVZ   na 8 uchazečů. 

 

6) Dopis občanům s výzvou k zamezení pálení odpadů a vypouštění splašků do dešťové     

    kanalizace 

 

7) Obnovení prostupů na zaplocený pozemek č.parc. 180/9  na hřišti 

 

 

 

Toto usnesení č. 02/2012 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze  dne  20. března 2012.                                        
        

 

 
                                                                               Hana Braunová 

                                                                                                                     Starostka obce  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


