
ZÁPIS č. 02/2013 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného 

 dne  25.3.2013 v budově OÚ v Mezouni 
 

Přítomni: Hana Braunová,  Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana Kailová, 
Martin Kokrda, Doc. MUDr. František Chaloupka,CSc. 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 
 
1) Rozpočet obce na rok 2013, 
2) Rozpočtový výhled  obce  na  roky 2013–2015  
3) Plán činnosti finančního výboru na r. 2013, informace o činnosti výboru za rok 2012 
4) Plán činnosti kontrolního výboru na r. 2013, informace o činnosti výboru za rok 2012 
5) Informace z regionu Pláně a VYKO 
6) Ostatní  
 
Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání.  Dále  navrhla na zapisovatele  
paní Janu Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni  pan Ing. Miroslav Hrubý a paní Hana Kailová. 
 
1) Rozpočet obce  Mezouň na rok 2013 
Pan Ivan Ouřadník, předseda finančního výboru, seznámil OZ s návrhem rozpočtu obce na 
rok 2013. Rozpočet bude vyrovnaný a příjmy i výdaje budou činit 4 925 900,-- Kč. 
Rozpočet Mateřské školy 2013  –  součástí rozpočtu obce je i rozpočet MŠ, který zahrnuje  
neinvestiční výdaje na provoz  mateřské školy – neinvestiční dotace bude činit 185 000,-- Kč. 
OZ schvaluje všemi hlasy předložený návrh rozpočtu obce na rok 2013  v paragrafovém znění 
jako vyrovnaný.   
OZ schvaluje všemi hlasy stanovení závazných  ukazatelů rozpočtu MŠ na r. 2013  a 
hospodářský výsledek MŠ na rok 2013  jako nulový. 
 
2) Rozpočtový výhled obce Mezouň na roky 2013–2015 
OZ projednalo upřesněný rozpočtový výhled  obce na roky 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) Plán činnosti finančního výboru na r. 2013, informace o činnosti výboru za rok 2012 
Pan Ivan Ouřadník, předseda finančního výboru, podal informaci o činnosti finančního výboru za  
uplynulý rok a seznámil OZ s plánem činnosti výboru na rok 2013. 
OZ schvaluje plán činnosti finančního  výboru na rok 2013 všemi hlasy. 
 
4) Informace z jednání kontrolního výboru, plán činnosti na rok 2013 
Pan Mgr. Škeřík, předseda kontrolního výboru, seznámil OZ se závěry z kontrolní činnosti za 
rok 2012. Bylo kontrolováno plnění  usnesení jednotlivých zasedání OZ za rok 2012.  Byly 
projednány připomínky a dotazy kontrolního výboru k některým bodům kontrolovaných 
usnesení. Dále byl OZ předložen plán činnosti kontrolního výboru na rok 2013.  
OZ schvaluje plán činnosti všemi hlasy. 
 
5) Informace z jednání  regionu Český kras –Pláně a VYKO 
Paní starostka podala informaci o jednání regionu Pláně a VYKO, seznámila OZ s aktuální situací 
ohledně prodeje další etapy plynovodu a přípravy úhrad na jednotlivé obce za prodej 1. etapy 
plynovodu.   
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6) Ostatní  
 
a/ Žádost pana Ing. Novotného o prodej pozemků obce č.parc. 228/18 a232/1  za účelem zřízení 
příjezdové komunikace k jeho pozemkům. 
Obecní zastupitelstvo nebude prodávat výše uvedené pozemky. Navrhuje  řešit  přístup do lokality 
formou věcného břemene ve prospěch pana Novotného. 
Věcné břemeno bude vázáno na podmínku oddělení části pozemku č.parc. 228/11 a 231/1 na veřejně 
přístupnou komunikaci, aby mohlo být dopravně  obslouženo další zastavitelné území. 
Povolení výjezdu z tohoto zastavitelného území  na komunikaci III. třídy č. III/10125 v rozsahu dle 
územního plánu je podmíněno schválením odboru dopravy při MěÚ v Berouně.   
 
b/ Vyjádření k PD na stavební úpravy RD č.p. 115 
Návrh projektové dokumentace splňuje podmínky územního plánu pro stávající obytné území a obec 
nemá námitek k rekonstrukci RD č. 115. 
 
c/ Výměna elektroinstalace  v mateřské škole 
Paní starostka informovala OZ o plánovaných pracích  souvisejících s výměnou elektroinstalace 
v mateřské škole během prázdnin. Prázdninový provoz   mateřské školy bude z těchto důvodů omezen 
a MŠ bude otevřena pouze do  28.06.2013.  Pro případné zájemce bude zajištěna docházka v MŠ 
Rudná. 
OZ schvaluje omezení provozu MŠ vlivem výměny elektroinstalace a ostatních prací všemi hlasy. 
 
d/ Oprava komunikace na Loděnice a na Letníku 
Paní starostka seznámila OZ s plánovanou údržbou komunikace Na Loděnice formou návozu kamenné 
drti a asfaltového recyklátu. Na údržbě se budou podílet  občané formou brigády. Dále je plánována 
údržba komunikace  „Ke Kailům“ a Na Letníku. 
V souvislosti s tím, informoval pan M. Kokrda OZ o nabídce pana Gürtlera, že nechá opravit   
propadlá místa po zřizovaných přípojkách na vlastní náklady. OZ si váží nabídky pana Gürtlera, 
ale v současné době ji nemůže využít. Během letošního roku je plánována akce většího rozsahu 
související s odvodněním komunikace u autobusové zastávky, opravou a zbudováním dalších 
kanalizačních vpustí na komunikaci na Letníku, které v současné  době plně nezajišťují odvod 
dešťových vod.  
 
e/ Založení účtu obce Mezouň u ČNB 
Paní Jelínková informovala OZ o povinnosti obce  založit účet u ČNB do 31.3.2013 ve smyslu zákona 
č. 501/2012 Sb. Na tento účet budou poskytovány dotace od  státu. 
OZ schvaluje zřízení účtu u ČNB všemi hlasy. 
 
f/ Smlouva s firmou EKO-KOM, a.s. 
V souvislosti s bezplatnou výpůjčkou kontejnerů na tříděný odpad tj. bílé sklo a papír předkládá paní 
starostka OZ smlouvu o výpůjčce nádob na tříděný odpad. 
OZ schvaluje smlouvu všemi hlasy. 
 
g/ Stanovení ceny nemovitosti pro směnnou smlouvu 
V souvislosti se schválenou směnnou smlouvou mezi obcí a paní Terezou Rosenbaumovou je nutno   
stanovit ceny pozemků pro účely přiznání daně z převodu nemovitosti. Cena poz.č.parc. 400/22, 
402/11 a   402/12  v kat.   území  obce   Mezouň   byla stanovena  cena  za  1 m2    14,--Kč. 
Při určení hodnoty směňovaných   nemovitostí bylo vycházeno z vyhlášky MF ČR   č. 3/2008  Sb.,  
kterou  se   provádí  některá ustanovení   zák. č.  151/1997  o oceňování majetku  a o změně některých  
zákonů,   ve znění   pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška). 
Pro pozemky č. parc. 354/21  a  354/22  kat. území obce Mezouň  byla  stanovena  cena za  1 m2  
1 000,-- Kč. Při   určení hodnoty  se  vycházelo  ze  zpracovaného znaleckého  posudku. 
OZ schvaluje ocenění směňovaných pozemků za účelem přiznání daně  z převodu nemovitostí všemi 
hlasy. 
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h/ Znak obce Mezouň 
Paní starostka předložila OZ  nové  návrhy znaku obce. Zastupitelé se  shodli na návrhu znaku 
č. E1 nových návrhů. OZ schvaluje  všemi hlasy návrh znaku obce Mezouň č. E1 
 
i/ Ořezání  vrb u rybníka 
Pan Ing. Hrubý upozornil na rozrůstající se vrby u rybníka a navrhl, aby byly opětovně 
ořezány.  
OZ pověřuje pana Ing. Hrubého zajištěním ořezání těchto stromů. 
  
j/ Vítání občánků 
Paní starostka informovala OZ o připravovaném vítání nově narozených občánků, které 
proběhne dne 1. června 2013 od 10.00 hodin  
 
 
 
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body  programu,  bylo jednání  ve  20.00 hod. 
ukončeno. 
 
 
 
 
Jana Jelínková                                     Hana Braunová         
 zapisovatel                                                                                        starostka 
 
 
 
Hana Kailová                 Ing. Miroslav Hrubý 
  ověřovatel                                                                                                         ověřovatel 
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USNESENÍ č. 02/2013 
 

ze  zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 25.3.2013   
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb. 

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

 

1)  Rozpočet obce Mezouň na rok 2013 
     Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu Mateřské školy na r. 2013 
     Hospodářský výsledek MŠ na rok 2013  jako nulový. 
 
2)  Rozpočtový výhled na roky 2013–2015  
 
3)  Plán činnosti finančního  výboru na rok 2013 
 
4)  Plán činnost kontrolního výboru na rok 2013 
 
5)  Omezení provozu MŠ vlivem výměny elektroinstalace  a ostatních prací  od 1.7. do 31.8.2013 
 
6)  Zřízení účtu u ČNB 
 
7) Ocenění směňovaných pozemků za účelem přiznání daně  z převodu nemovitostí dle bodu  
     6 g/  
 
8)  Uzavření smlouvy o výpůjčce nádob na tříděný odpad s firmou EKO-KOM 
 
9)  Návrh znaku obce Mezouň č. E1 (viz příloha zápisu č. 1) 
 
 
 
Toto usnesení č. 02/2013 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze  dne  25.3.2013.                                        
        
 
 
 
 
 

Hana Braunová 
Starostka obce 


