
ZÁPIS  č. 4/2007 
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne  21. května 2007 

 v budově OÚ v Mezouni. 
 

Přítomni: Ing.Miroslav  Hrubý, Karel Jelínek,  Hana Kailová, Martin Kokrda, Josef Mezulián,                                   
omluven: Jiří Hrdlička,  Libor Valenta 
 
Program: 1) Závěrečný  účet obce za rok 2006 
     2) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 
     3) Informace o výstavbě protipovodňového opatření - poldr 
     4) Informace o přípravě výstavby vodovodu a kanalizace 
     5) Řešení pozemku  (pod hřištěm) ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu 
     6) Mateřská škola – opravy a vybavení zahrady 
     7) Návrh na založení sportovního klubu v obci 
     8) Ostatní   
 
Starosta navrhl na zapisovatele pí Jelínkovou, ověřovateli byly navrženi  p. Mezulián 
a pí Kailová,  bylo odsouhlaseno všemi hlasy. 
Úvodem starosta provedl kontrolu plnění úkolů z minulého usnesení OZ ze dne 24.4. 2007 a 
z pracovního jednání. 
Úkoly starosty: - oslovení firmy pro zajištění výběrového řízení na vodovod – splněno 
                         - umístění  ČOV  - jednání probíhají 
p.Jelínek          - upřesnění podmínek pro zatrubnění kanalizace  ke Krahulovu - splněno 
p.Hrdlička        - vybavení zahrady MŠ  - cenové nabídky se připravují 
p.Kokrda          - cenové nabídky na chemické WC a oplocení hřiště  - splněno 
 
1) Závěrečný účet obce za  rok 2006 
pí Jelínková seznámila OZ se závěrečným účtem obce na rok 2006. 
Příjmy  3 495 976,--Kč   ,  výdaje  2 864 139,--Kč   úspora celkem    631 837,-- Kč. 
Dále seznámila  OZ s výsledkem hospodaření  MŠ  - úspora  15 870,-- Kč. 
OZ schvaluje zařazení úspory do rozpočtu Mateřské školy pro rok 2007 na vybavení o opravu 
zahrady MŠ a na nutné odstranění závad. 
Po diskusi  schválilo OZ závěrečný účet obce za rok 2006  všemi hlasy. 
 
2) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 
Pí Jelínková seznámila  OZ se  zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2006. Kontrola hospodaření obce byla provedena krajským úřadem StČ kraje s tímto 
závěrem: byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků 
uvedených v § 10 odst. 3, písm. c -  neuvolněným členům  zastupitelstva obce nebyly měsíční 
odměny za výkon vykonávané funkce vyúčtovány měsíčně do předpisů mzdových výdajů, 
vyúčtování a vlastní výplata byla provedena pololetně. 
OZ projednalo a schválilo zprávu o přezkoumání hospodaření za r. 2006 a přijalo následující 
opatření:  od roku 2007 bude účtováno dle zákona č. 128/2000 Sb. v posledním znění a dle 
vyhlášky č. 614/2006. 
OZ schvaluje závěr  zprávy o přezkoumání hospodaření obce za 2006 a přijatá opatření  všemi 
hlasy. 
3) Informace o výstavbě protipovodňového opatření – poldru 
Starosta podal OZ informace o zahájení výstavby poldru. Výstavba bude probíhat přibližně od   
od 1. 6. 2007 do 30.9. 2007. Akce bude financována z protipovodňového fondu Ministerstva 
zemědělství. 



4) Informace o přípravě výstavby vodovodu a kanalizace 
Starosta seznámil OZ s vývojem přípravy budování vodovodu a kanalizace. Umístění ČOV na 
pozemcích rodiny Novotných je stále v jednání. OZ pověřuje starostu oslovit vlastníky 
pozemků rodiny Novotných a pozvat je na jednání o umístění ČOV na jejich pozemcích. 
Starosta informoval OZ  o tom, že obec obdržela příslib dotace na výstavbu vodovodu ze 
strany Ministerstva zemědělství ČR.  Se zahájením výstavby se počítá koncem letošního roku 
a to přivaděčem od Vysokého Újezda. 
 
5) Řešení pozemku (pod hřištěm) ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu a s tím 
související směny pozemku s ing. V. Hrubým 
Úkolem byl pověřen p. Mezulián  a bod byl přesunut na další jednání. 
 
 
6) Mateřská škola – opravy a vybavení zahrady 
Požadavky na vybavení zahrady a nutné opravy předložil p. Hrdlička na prac. jednání dne 
14.5. 2007.  Celkové finanční požadavky dle cenových nabídek předloží p.Hrdlička na dalším 
jednání OZ. 
 
7) Návrh na založení sportovního klubu v obci 
P. Mezulián vyzval místní sportovce k založení právního subjektu (organizace, klubu), aby 
mohla obec poskytovat finanční podporu a současně i žádat o dotaci na rozvoj sportovní 
činnosti v obci. 
  
8) Ostatní 
a/ Starosta přednesl žádost o finanční příspěvek na tábor JUNÁKU“ – Plantážníci Mezouň  ve 
Staré Huti u Dobříše. Z obce se účastní 10 dětí. 
Dále informoval o žádosti o finanční podporu Tábornické unie Samota, na jejíž tábor jezdí 
z Mezouně 6 dětí. 
Dále byla projednána žádost o finanční dotaci na pořádání Dětského dne v obci. Pořadateli 
jsou Junáci. 
OZ schválilo rozdělení finančního prostředků na činnost mládeže dle schváleného rozpočtu na 
rok 2007 a to následovně: 
Tábor JUNÁKU – 3 000,-- Kč,  Dětský den  1 000,-- Kč,  tábor SAMOTA  2 000,-- Kč. 
OZ schválilo přidělení finanční dotace všemi hlasy. 
 
 
 
 

Jednání OZ bylo ukončeno  v 20.30 hod. 
 
 
 

Jana Jelínková, v.r.                       Ing. Miroslav Hrubý, v.r. 
    zapisovatel                                                                                                   starosta 
 
Josef Mezulián, v.r.                                                                                Hana   Kailová, v.r. 
      ověřovatel  1                          ověřovatel      2 
 
 
 



 
USNESENÍ č. 4/2007 

 
ze   zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 24. dubna 2007  v budově 

OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb. 
 

Přítomni: Ing.Miroslav Hrubý, Karel Jelínek,  Hana Kailová,  Martin Kokrda, Josef Mezulián,   
omluven   Libor Valenta, Jiří Hrdlička 
 
OZ schvaluje: 
 

1) Závěrečný účet obce za rok 2006 
2) Zařazení  úspory hospodaření MŠ do  rozpočtu MŠ na rok 2007 na opravu a vybavení 

zahrady MŠ 
3) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 se závěrem – byly 

zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, které nemají charakter nedostatků 
uvedených v § 10, odst. 3 písm. c 

4) Opatření přijatá k závěru přezkoumání hospodaření obce. 
4)  Dotaci na tábor Junáků  3 000,-- Kč , tábor Samota 2 000,--  a na pořádání dětského dne  
     1000,-- Kč 
 

 
OZ ukládá: 
 
Starostovi:       

1) Svolat jednání s rodinou Novotných ohledně umístění ČOV na jejich pozemcích 
 
p. Mezuliánovi 
   1)  projednat s p. Ing. Václavem Hrubým směnu pozemků  s obcí v souvislosti s žádostí  
o vydání pozemků  od Úřadu pro zastupování státu. 
 
p. J. Hrdličkovi   
   1)  Upřesnit dle cenových nabídek celkovou výši finančního požadavku na opravu a 
vybavení zahrady MŠ 
 
 
Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne  21.5. 2007. 
 
 
    
        . 
                                                                                          Ing. Miroslav Hrubý, v.r. 

 starosta  
 
 
 


