
 ZÁPIS č. 04/2012 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne  12.6. 2012 v budově OÚ v Mezouni 
 

Přítomni: Hana Braunová, Martin Kokrda,   Doc. MUDr. František Chaloupka,   Ing. Miroslav Hrubý,  

                Ivan Ouřadník,                                                    Omluveni : Hana Kailová, Mgr. Jan Škeřík 

 
PROGRAM  JEDNÁNÍ 

 

1) Závěrečný účet  obce Mezouň za rok 2011,  závěr.  účet VYKO,  Pláně 

2) Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2012 

3) Plánovací smlouva na výstavbu inženýr. sítí na poz.č.parc. 135/111,  135/192, 135/195, 135/197 

4) Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni s Telefonicou, a.s. na vedení   telekom.  kabelu  

5) Smlouva o bezplatném pronájmu klubovny  ve  Spolkovém domě  

6) Smlouva o směně pozemků  s paní T. Rosenbaumovou 

7) Výběrové řízení na vybavení dětské hřiště - zadávací dokumentace, výběrová komise 

8) Informace z jednání  sdružení Pláně a VYKO  

9) Schválení  nové  ředitelky MŠ 

10)  Czech POINT   

11) Ostatní 

  

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

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

 

1) Závěrečný účet  obce Mezouň  za rok 2011,  

Paní Jana Jelínková seznámila OZ se závěrečným účtem obce za rok 2011,   kdy příjmy činily  

6 101 088,96 Kč, výdaje  4 880 048,85 Kč. Výsledkem je úspora  1 221 040,11 Kč, která 

vznikla vlivem nerealizování některých investičních akcí (výstavba chodníku, kanalizace) a 

dále důsledným vybíráním poplatků za zábor veřejného prostranství od podnikatelských 

subjektů. 

Dále bylo OZ seznámeno se stavem majetku, hospodařením v MŠ  a   se závěrem  auditu 

(s výsledkem přezkoumání hospodaření obce kontrolním orgánem Krajského úřadu StČ kraje) 

za rok 2011   s tímto výsledkem: „při přezkoumání hospodaření obce za rok 2011  nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky“ . 

OZ schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2011  jehož součástí je i zpráva o výsledku  

přezkoumání hospodaření za rok 2011  bez výhrad všemi hlasy. 

OZ schvaluje všemi hlasy hospodářský výsledek mateřské školy ve výši  752,941 Kč a ukládá 

jeho převedení do rezervního fondu mateřské školy. 

 

Závěrečný účet sdružení Regionu Český kras – Pláně za rok 2011 

Paní Jelínková seznámila Obecní zastupitelstvo  se závěrečným účtem regionu Český kras -  

Pláně za rok 2011. 

OZ schvaluje závěrečný účet regionu Český kras -  Pláně za rok 2011 bez výhrad všemi hlasy. 
Závěrečný účet sdružení VYKO 

Paní Jelínková seznámila Obecní zastupitelstvo  se závěrečným účtem sdružení VYKO za rok 

2011. OZ schvaluje závěrečný účet sdružení VYKO za rok 2011 s výhradou   všemi hlasy. 

 
2) Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2012 

Paní Jelínková seznámila OZ s nutností  úpravy  rozpočtu v souvislosti s přidělenými dotacemi na  

akce Mezouňký  Zavírák a Dětské hřiště s Spolkového domu, které nebylo možno zahrnout do 

rozpočtu obce na počátku roku.  Dále vyplynuly nutné opravy v Mateřské škole v souvislosti 

s provedenou revizí elektroinstalace a vytápění.  

OZ schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2012  všemi hlasy. 



3) Plánovací smlouva na výstavbu inženýr. sítí na poz.č.parc. 135/111,  135/192, 135/195, 135/197 

Paní starostka předložila OZ ke schválení návrh na uzavření plánovací smlouvy na výstavbu 

inženýrských sítí – místní obslužné komunikace, chodníku, veřejné zeleně a vodovodu na výše 

uvedených pozemcích v k.ú. obce Mezouň s vlastníky pozemků, kteří zde mají zájem stavět rodinné 

domy. Vzhledem k tomu, že část budované komunikace bude vystavěna na pozemku obce, požaduje 

pan ing. Hrubý, aby byl pozemek před započetím výstavby vytyčen. 

OZ schvaluje  návrh plánovací smlouvy všemi hlasy a pověřuje paní starostku jejím podpisem. 

 

4) Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni s Telefonicou, a.s. na vedení   telekom.  kabelu  

Paní starostka seznámila OZ s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni na vedení 

podzemní trasy telekomunikačního  kabelu na pozemcích ve vlastnictví obce Mezouň č.parc. 

400/1 a 405   za  250,-- Kč za 1 bm. 

OZ schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na vedení telekomunikačního kabelu všemi hlasy. 
 

5) Smlouva o bezplatném pronájmu klubovny  ve  Spolkovém domě  

Paní starostka předložila zastupitelům návrh smlouvy o bezplatném pronájmu místnosti 

klubovny Junáků v objektu Spolkového domu č.p. 16 v obci Mezouň  na deset hodin v týdnu 

Soukromé základní umělecké škole, s.r.o., Schola musica  Stella maris,  se sídlem Králův 

Dvůr  za účelem výuky zpěvu od 1. září 2012 na školní rok 2012-2013.  

OZ schvaluje smlouvu o  bezplatném pronájmu všemi hlasy a pověřuje paní starostku jejím 

uzavřením. 

   
6) Smlouva o směně pozemků  s paní T. Rosenbaumovou 

Paní starostka předložila zastupitelům na základě zveřejněného  záměru návrh smlouvy  na  

směnu pozemků ve vlastnictví obce Mezouň pozemek č.parc. 400/22 ostat. plocha, ostat. 

komunikace, pozemek č.parc. 402/12 ostat. plocha, ostat. komunikace a pozemek č.parc. 

402/11 ostat. plocha, ostat. komunikace ve vlastnictví a katastrálním území Obce Mezouň za  

pozemky č.parc. 354/22 zahrada a 354/21 zahrada v katastrálním území obce Mezouň ve 

vlastnictví  paní Terezy Rosenbaumové, bytem Mezouň č.25. Pozemky byly odděleny na 

základě geometrického plánu zpracovaného geodetickou kanceláří Heppner a schváleného 

katastrálním úřadem, pracoviště  Beroun dne 15.5. 2012, č.j. 579/2012.  Směnou pozemků se 

dokončí historicky dohodnuté posunutí hranice pozemku za účelem rozšíření komunikace a 

umožnění průjezdnosti „V uličce“.  

OZ schvaluje směnu pozemků všemi hlasy a pověřuje pana Martina Kokrdu – 1. místostarostu 

uzavřením směnné smlouvy. 

 
7) Výběrové řízení na vybavení dětské hřiště - zadávací dokumentace, výběrová komise 

V souvislosti s obdržením dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR  na dětské hřiště seznámil pan 

Daniel Kokrda   členy OZ s podklady  zadávací dokumentace pro výběr dodavatele na  vybavení 

dětského hřiště  dětským mobiliářem.  OZ schvaluje podmínky zadávací dokumentace všemi hlasy. 

Dále byla navržena  výběrová komise pro  výběr dodavatele ve složení: Daniel Kokrda, Martin 

Kokrda, Ing. Miroslav Hrubý, Miroslav Polanský a Radek Tovara. 

OZ schvaluje složení výběrové komise všemi hlasy.  

 

8) Informace z jednání sdružení VYKO a regionu Pláně 

Paní starostka informovala OZ z jednání sdružení VYKO  o  připravované kupní smlouvě na 

převod plynárenského zařízení RWE GasNet. Smlouva byla schválena s podmínkou 

zapracování připomínek předložených právníkem.  
Z jednání regionu Pláně podala paní starostka  informaci, že proběhne  Letecký den v obci  Bubovice  

23.6. 2012 od 10.00-14.00 

Připravuje se seminář – vzdělaný zastupitel. 

 



9)  Jmenování  nové  ředitelky MŠ Mezouň 

Paní starostka předložila OZ návrh na jmenování nové ředitelky Mateřské školy Mezouň.  Na základě 

výsledků konkurzního řízení , které proběhlo dne 28. 5. 2012, byla navržena na místo ředitelky MŠ 

paní Soňa Rejhonová. 

OZ schvaluje na místo ředitelky MŠ Mezouň paní Soňu Rejhonovou všemi hlasy a pověřuje paní 

starostku jejím jmenováním do funkce s platnosti  od 1. srpna 2012. 

 

10) Zřízení místa Czech POINT 

Na základě připravované novely vyhlášky o kontaktních místech veřejné správy bylo 

navrženo zřízení kontaktního místa Czech POINT na našem obecním úřadu pro poskytování 

služeb veřejnosti – tj. výpisů z informačních systémů. 

OZ schvaluje zřízení kontaktního místa Czech POINT všemi hlasy. 

 
11) Ostatní 

-  v souvislosti s tragickou dopravní nehodou bylo navrženo zástupci obce ve Vysokém 

Újezdě odstranění stromů v místě neštěstí. Dle názoru OZ je třeba upozornit SUS Kladno – 

správce komunikace III. tř., na důslednou údržbu stromů a prořez křoví  podél komunikace, 

aby se celá trasa stala přehlednou. 

 

-   v souvislosti se zvýšeným počtem  fakturací požádala paní Jelínková a zvýšení denního  

 limitu internetového bankovnictví ze 30 000,--Kč  na 50 000,-- Kč.  Obsluhou účtů 

prostřednictvím internet banky se výrazně sníží náklady na vedení účtů u banky. 

OZ schvaluje zvýšení limitu na 50 000,-- Kč všemi hlasy. 

 

-  paní starostka informovala OZ o připravované opravě  části veřejného osvětlení  podél 

komunikace č. 408 směrem ke Krahulovu. 

OZ schvaluje objednávku na opravu veřejného osvětlení za cenu 30 000,-- Kč bez DPH všemi 

hlasy. 

V této souvislosti schvaluje OZ závěry zápisu ze dne 12.6. 2012 o prominutí záboru veřejného 

prostranství všemi hlasy. 

 

- paní starostka informovala OZ o jednání se zástupci spotřebního družstva Jednota Hořovice 

ohledně zpevnění plochy u prodejny Jednoty, kde jsou umístěny kontejnery obce na tříděný 

odpad. 

V této souvislosti předložila OZ návrh smlouvy o spolupráci s Jednotou, s.d. Hořovice. 

OZ schvaluje návrh smlouvy o spolupráci všemi hlasy. 

 

 

 

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

ukončeno. 

 

 

 

 
Jana Jelínková                                    Hana Braunová         

 zapisovatel                                                                               starostka 

 

 

 

Martin Kokrda                 Ivan Ouřadník  

ověřovatel                                                                                                   ověřovatel 

 



 

USNESENÍ č. 04/2012 

 

ze  zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 12.6. 2012   

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

 
Přítomni: Hana Braunová, Martin Kokrda, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Doc. MUDr. 

František Chaloupka, CSc.,  

Omluveni:  Mgr. Jan Škeřík, Hana Kailová     

 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

1) Závěrečný účet obce za rok 2011,  jehož součástí je i zpráva o výsledku přezkoumání  

    hospodaření za rok 2011  bez výhrad      

   -  Hospodářský výsledek mateřské školy ve výši  752,941 Kč a ukládá jeho převedení do  

       rezervního fondu mateřské školy.  

    - Závěrečný účet regionu Český kras -  Pláně za rok 2011 bez výhrad  

    - Závěrečný účet sdružení VYKO za rok 2011 s výhradou 

2) Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2012   

3) Plánovací smlouvu na výstavbu inženýr. sítí na poz.č.parc. 135/111,  135/192, 135/195, 135/197 

4) Smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni s Telefonicou, a.s. na vedení   podzemní trasy  

    telekomunikačního  kabelu na pozemcích ve vlastnictví obce Mezouň č.parc. 400/1 a 405  

    za úplatu 250,-- Kč za 1 bm. 

 

5) Smlouvu o bezplatném pronájmu místnosti klubovny Junáků v objektu Spolkového domu  

    č.p. 16 v obci Mezouň  na deset hodin v týdnu Soukromé základní umělecké škole, s.r.o.,  

    Schola musica  Stella Maris,  se sídlem Králův Dvůr  za účelem výuky zpěvu a hraní na hudební  

    nástroje od 1. září  2012 na školní rok 2012-2013.  

 

6) Smlouvu o  směně pozemků ve vlastnictví obce  pozemek č.parc. 400/22 ostat. plocha,  

    ostat.   komunikace, pozemek č.parc. 402/12 ostat. plocha, ostat. komunikace a pozemek  

    č.parc.  402/11 ostat. plocha, ostat. komunikace ve vlastnictví a katastrálním území Obce  

    Mezouň   za  pozemky č.parc. 354/22 zahrada a 354/21 zahrada v katastrálním území obce  

    Mezouň ve   vlastnictví  paní Terezy Rosenbaumové, bytem Mezouň č.25. 

7)  Podmínky zadávací dokumentace pro výběr dodavatele na  vybavení dětského hřiště  dětským  

     mobiliářem.   

     Složení  výběrové komise: Daniel Kokrda, Martin Kokrda, Ing. Miroslav Hrubý, Miroslav  

     Polanský a Radek Tovara. 

9)  Zvýšení denního limitu obsluhy internetového bankovnictví  na 50 000,-- Kč 

10) Objednávku na opravu veřejného osvětlení za cenu 36 000,--Kč -   Elektroštika,s.r.o. 

      Závěry zápisu ze dne 12.6. 2012 o prominutí poplatku za  zábor veřejného prostranství. 

11) Smlouvu o spolupráci s Jednotou, s.d. Hořovice. 

 

Toto usnesení č. 04/2012 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze  dne  12. června 2012.                                        

        

 

 

                                                                                            Hana Braunová 

                                                                                                              Starostka obce  

 

 


