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ZÁPIS  č. 11/2006 
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne  14. prosince 2006 

v budově OÚ v Mezouni. 
 
Přítomni: Ing. Miroslav  Hrubý, Karel Jelínek,  Hana Kailová, Jana Pelešková,  
Martin Kokrda, Petr Tvrz 
Omluven: Josef Mezulián 
 
Program:  1) Učení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,  
                        2) Příprava rozpočtu na rok 2007 
             3) Rozpočtové provizorium na rok 2007 
           4) Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2006 
  5) Informovanost členů OZ a práce komisí 
  6) Informace o jednání s obcí Nučice 
  7) Informace o jednání s firmou Rastas 
  8) Ekonomické a účetní směrnice 

9) Ostatní 
  
1) Ověřovateli byli určeni p. Kokrda a  p. Kailová,  určení zapisovatele – bylo hlasováno 
o návrhu starosty na zapisovatele  p. Janu Peleškovou, návrh nebyl schválen, dále byla 
navržena na zapisovatele   Jana Jelínková, která byla zvolena zapisovatelem tohoto zápisu 

 
2) Příprava rozpočtu na rok 2007 
Pí Ing. Melzochová seznámila OZ s návrhem finančního výboru na rozpočet na rok 2007. 
Členům OZ byl návrh předložen v písemné podobě k posouzení a bude projednán na příštím 
jednání OZ. 
3) Rozpočtové provizorium 
Vzhledem k tomu, že dosud nejsou známy a ujasněny všechny položky rozpočtu na rok 2007, 
schvaluje OZ do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2007  Rozpočtové provizorium, 
v němž výdaje a  příjmy se budou řídit rozpočtem roku 2006 a výdaje za dané období budou 
v rozmezí roku 2006 do doby schválení řádného rozpočtu. OZ schvaluje všemi hlasy. 
4) Rozpočtové opatření 
Pí Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtového opatření č. 3 na rok 2006. Rozpočtovým 
opatřením dojde v souladu s § 16 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, k přesunu rozpočtových prostředků, aniž se změní celkový objem rozpočtu. 
OZ schválilo všemi hlasy. 
5) Informovanost členů OZ a práce komisí – pí Pelešková požaduje uvést do zápisu tuto 
citaci: „Informace podávané k zajištění prací u p. Zykána nejsou pravdivé a v zápisech je 
s nimi manipulováno, což negativně ovlivňuje práci OZ a to i ohledně vynaložených nákladů 
na zadávané práce a jako příklad uvedu: firma by již 6. 11. 2006 pracovala, ale nyní nelze 
vypracovat ani zadání prací pro oslovení firem“.  Pí Pelešková navrhuje zadat stavební komisi 
opakovaně úkol, který nesplnila pro předešlé jednání. V případě, že není schopna toto 
vypracovat, tak navrhuje komisi rozpustit a jmenovat komisi novou. 
P. Jelínek k připomínce pí Peleškové konstatuje: 
Stavební komise na svém jednání dne 14. 11. 2006 záležitost akce kanalizace u p. Zykána 
řádně projednala a navrhla dva způsoby řešení zadání dodavatelským firmám, tak jak bylo 
uvedeno v zápise z OZ č. 10/2006 ze dne 16. 11. 2006 

 1) vypracování projektu pro danou akci pro vypracování cenových nabídek 
 2) oslovit dodavatelské firmy s tím, že se dostaví na místo a navrhnou řešení a cenu. 



P. Jelínek navrhl, aby se rozhodlo hlasováním, který z těchto dvou  navržených způsobů bude 
pro danou akci použit. 
Bylo hlasováno o návrhu č. 1, který byl jednomyslně zamítnut. 
Bylo hlasováno o návrhu č. 2,  který byl přijat 3 hlasy – p.Jelínek, p. Kokrda,  pí Kailová, 
2 hlasy se zdržely – p. Ing. Hrubý a p. Tvrz, 1 hlas proti – pí Pelešková 
OZ ukládá p. Jelínkovi shromáždit uchazeče o získání zakázky na zbudování kanalizace u p. 
Zykána v délce cca 50 m, řešení kanalizace na  křižovatce u Křížku a u autobusové zastávky 
na Letníku.  Starosta požádá p. Ing. Krnáče o odborný dohled při specifikaci této zakázky. 
 
6) Kontrola usnesení z minulých zasedání OZ   
úkoly starosty  - zápis č. 10/2006 bod 1)  z usnesení zápisu byl splněn s tím, že nebude 
objednána projektová dokumentace, ale pouze studie řešení, bod 2)  z usnesení byl splněn. 
úkoly místostarostky –  úkol  splnil p. Mezulián.  
Pí Pelešková: „upozorňuji, že v zápise č. 10/2006 byl chybně zapsán úkol zažádat o dotaci pro 
obecní knihovnu. Úkolem byl pověřen p. Mezulián a ten ho také splnil“. 
K námitce bylo konstatováno, že zápis  č. 10/2006 byl ověřen dvěma ověřovateli p. Kokrdou  
a p. Mezuliánem ihned při skončení jednání OZ dne 16. 11. 2006 a ti  znění zápisu ověřili, 
odsouhlasili a podepsali. 
 
7) Informace o jednání s obcí Nučice ohledně kořenové ČOV 
Starosta  podal informaci o stavu KČOV a o jednání se starostou obce Nučice. Proběhla 
schůzka na KČOV, kde bylo dohodnuto, že na zasedání  OZ obce Nučice dne 13. 12. 2006 
bude projednána žádost obce Mezouň obsahující požadavek vedení splaškové kanalizace přes 
k.ú. obce Nučice – po obecní  cestě  obce Nučice.  Písemná žádost byla obci Nučice podána 
na jednání.  Na zasedání OZ obce Nučice požadavek obce Mezouň nebyl dořešen. Bylo 
dohodnuto, že zástupci naší obce budou pozváni na jednání OZ Nučice dne 3. 1. 2007. 
OZ pověřuje starostu a p. Jelínka vedením jednání na tomto zasedání. 
 
8) Informace o jednání s firmou Rastas 
a) odvodnění cesty č. 406 a vyjádření ke stavební vozovce v lokalitě Pod hájem – obec trvá  
na odvodnění obecní vozovky č. 406 
b) starosta seznámil OZ se žádostí firmy Rastas o posouzení možnosti výstavby rodinných 
domů v lokalitě za obecním úřadem  a sdělení  stanoviska obce, za jakých podmínek by zde 
mohla firma Rastas výstavbu realizovat. 
c) firma Rastas projevila zájem o obecní pozemek č. parc. 330/102 k výstavbě rodinných 
domů. 
OZ vzalo informaci na vědomí. 
 
9) Ekonomické a účetní směrnice 
Pí Jelínková předložila OZ vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů, o finanční kontrole a 
o evidenci a účtování o DHM. Členové OZ obdržely návrhy těchto směrnic k posouzení s tím, 
že budou projednány na příštím zasedání OZ. 
 
10) Ostatní 
Kontrola p říspěvkové organizace MŠ Mezouň – pí Kailová seznámila OZ se závěrem 
provedené kontroly mateřské školy s tím , že kontrola proběhla bez závad a nebyly zjištěny 
manka ani přebytky. Zpráva z kontroly je k dispozici na obecním úřadě. 
OZ se závěrem kontrolního výboru souhlasí. Všemi hlasy odsouhlaseno. 
VYKO – navýšení ceny za zaměření – OZ projednalo zvýšení ceny za zaměření vedení 
plynu v k.ú. obce Mezouň, jež je nezbytné k uzavření smluv  na věcná břemena pro vedení  



 
plynu. OZ souhlasí s platbou VYKU na úhradu za zaměření ve výši 177 200,-- Kč. Schváleno 
všemi hlasy. 
 
Informace z jednání regionu Český kras – pláně – p. Jelínek podal informaci z jednání 
regionu. Proběhla volba předsedy regionu -  zvolen p. Karel Kind, místopředsedové pí Vlasta 
Vaníčková, p. Ing. Miroslav Hrubý.  Podrobný zápis z jednání regionu je k dispozici na 
obecním úřadě. 
 
Žádosti občanů 
a) Starosta předložil žádost sportovců na finanční příspěvek na sportovní činnost 
nohejbalistů ve výši  6 760,-- Kč na proplacení pronájmu tělocvičny v Nučicích na nohejbal.  
OZ odhlasovalo příspěvek na sportovní činnost nohejbalistů ve výši 2 000,-- Kč všemi hlasy. 
 
b) Starosta předložil žádost pí Svobodové o odstranění špiček stromů ve školce, z důvodů 
nebezpečnosti při větru a možnosti poškození majetku. OZ nechá odborně posoudit  firmou 
HD Strom možnost řešení. OZ ukládá paní Jelínkové oslovit v této věci  odbornou firmu. 
Je nutno řešit nebezpečný stav  sloupu elektrického vedení, umístěného  ve školce. OZ ukládá 
p. Jelínkovi oslovit v této věci rozvodné závody Kladno.  
 
c) Starosta seznámil OZ s návrhem pí Vágnerové na řešení pozemku č. 67/3. Pí Vágnerová 
navrhuje věnovat část pozemku č. parc. 67/3 obci  na rozšíření místní komunikace a za to 
požaduje výjimku ze závazných regulativů na velikosti stavebních pozemků a zmenšením 
stavebního pozemku o část, kterou věnuje obci. OZ projednalo návrh pí Vágnerové  s tím, že 
souhlasí s darováním části pozemku č. 67/3 obci na rozšíření místní komunikace č. 67/20 
v k.ú.obce Mezouň. OZ zjistí, o jak velkou část je nutno komunikaci rozšířit, aby odpovídala 
ÚP obce. Obecní úřad zjistí možnost udělení výjimky dotazem na KÚ StČ kraje. 
 
OZ dále projednalo žádost pí Vágnerové ohledně povolení výjezdu z pozemku č. parc. 67/61 
na místní komunikaci č. 405 .  OZ nemá námitek proti výjezdu na výše uvedenou  místní 
komunikaci z pozemku č. parc. 67/61 v k.ú. obce Mezouň. 
 
Jednání OZ bylo ukončeno  15.12. 2006  v 0.20 hod. 
 
 
 
Jana Jelínková , v.r.       Ing. Miroslav Hrubý, v.r. 
          Zapsala         starosta 
 
 
 
Martin Kokrda, v.r.                                                                                      Hana Kailová, v.r. 
       ověřovatel                                                                                                     ověřovatel 

 
 
 
 
 
 
 



 
USNESENÍ 11/2006 

 
ze   zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 14. prosince2006  v budově 

OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb. 
 

Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek,  H. Kailová, J.Pelešková, Martin Kokrda, Petr Tvrz 
Omluven: Josef Mezulián 
 
OZ schvaluje: 
 
   1)  Rozpočtové provizorium na rok 2007 
   2)  Rozpočtové opatření č. 3/2006 
   3)  Závěry z kontroly příspěvkové organizace Mateřské školy Mezouň s tím, že kontrola  

     proběhla bez závad a nedostatků 
4) Navýšení ceny za geometrické zaměření pozemků na věcná břemena pro plynofikaci    

na částku 177 200,-- Kč 
5) Příspěvek na úhradu části nákladů za užívání tělocvičny v Nučicích pro nohejbalisty  

ve výši 2 000,-- Kč z rozpočtu roku 2007 
6)  Návrh pí Vágnerové  na darování části pozemku č. 67/3 na rozšíření místní komunikace  
     s tím, že OZ specifikuje velikost potřebnou pro rozšíření cesty dle ÚP 
7) Vjezd na obecní komunikaci č. 405 z pozemku č. 67/61 
8)  Návrh stavební komise na řešení cenových nabídek na zatrubnění strouhy u p. Zykána,   
     řešení kanalizace u Křížku a u čekárny na Letníku s tím, že se osloví firmy, které se  
     zúčastní výběrového řízení a bude se postupovat dle varianty č. 2 navržené  stavební  
     komisí 

 
OZ ukládá: 
 
Starostovi:       
1)  Zúčastnit se jednání OZ obce Nučice  ohledně projednání žádosti obce Mezouň o vedení                         
     kanalizace přes pozemky obce Nučice 
2)  Oslovit p. Ing. Krnáče v souvislosti se zadáním výběrového  řízení na prodloužení a  

   opravu  kanalizace 
p. Karlovi Jelínkovi 
1)  Zúčastnit se jednání OZ obce Nučice  ohledně projednání žádosti obce Mezouň o vedení                         
     kanalizace přes pozemky obce Nučice 
2)  Shromáždit  uchazeče o získání zakázky na prodloužení a opravu kanalizace dle bodu 5)  

  varianty 2 
3)  Zpracování dopisu ohledně havarijního stavu sloupu elektrického vedení v MŠ na 

  rozvodné závody 
pí Janě Jelínkové 
 1)  Zajistit odborné řešení přerostlých smrků ve školce. 
 
 
Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne  14. prosince 2006. 
 
                                                                                           

Ing. Miroslav Hrubý – starosta, v.r. 


