
 ZÁPIS č. 6/2007 
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne  12. října 2007  

v budově OÚ v Mezouni. 
Přítomni: Ing. Miroslav  Hrubý, Karel Jelínek,  Hana Kailová, Libor Valenta,  
                Martin Kokrda, Jiří Hrdlička, Josef Mezulián 
 
Program: 1) Zaměření dotace z POV, dotace v rámci mikroregionu Český kras - Pláně 
     2) Stav dotace – vodovod Mezouň, doprojektování přípojek firmou Syrinx 
     3) Řešení splaškové kanalizace v obce, věcná břemena, nákup pozemku pro ČOV 
     4) Smlouva na projektování kanalizace s firmou Syrinx 
     5) Zaměření vedení trasy kanalizace – firma Fencl 
     6) Informace o jednání k výstavbě  „golfového areálu“ na Vysokém Újezdě 
                7) Výsledek z dílčího přezkoumání hospodaření obce za r. 2007 
     8)  Rozpočtové opatření č. 2     
                9)  Smlouva o převodu dopravního značení do majetku obce 
     10) Ostatní 
   
Starosta navrhl na zapisovatele pí Jelínkovou, ověřovateli byli určeni pí. H. Kailová,   
p. J. Hrdlička. Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání OZ – úkoly starosty i 
zastupitelů byly splněny. 
 
1) Zaměření žádostí o dotace z krajského úřadu StČ kraje  na rok 2008 
Dotace v rámci Program obnovy venkova 
V souvislosti se zvýšeným provozem  nákladních aut v obci  projednalo obecní zastupitelstvo  
nutnost řešení bezpečnosti chodců v centru obce, zejména v  zatáčce u obecního úřadu.  Bylo  
navrženo řešit tuto situaci zbudováním chodníku od obecního úřadu po levé straně vozovky 
k domu č.p. 11.  V souvislosti s tím požádá obec o dotaci na zbudování  chodníku v rámci 
grantu Program obnovy venkova StČ kraje. OZ schvaluje zbudování chodníku v obci v roce 
2008 všemi hlasy. OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na zbudování chodníku v rámci POV 
Středočeského kraje na rok 2008 všemi hlasy. 
Dotace v rámci mikroregionu Český kras - Pláně 
Pí Jelínková seznámila OZ s návrhem zaměření žádosti o dotaci  mikroregionu Český kras – 
Pláně -  obnova prvků drobné architektury s úpravou okolí. V rámci předmětu této dotace 
bude opraven pomník padlých, parková úprava u pomníku  a obnova fasády studánky  
(u Mlíčníku). OZ schvaluje zaměření dotace všemi hlasy. 
Fond sportu a volného  času 
OZ projednalo možnosti vybavení dětského hřiště v MŠ dětským mobiliářem a rozšíření 
stávajícího hřiště o dětskou část v prostorách zahrady bývalé hasičské zbrojnice a vybavení 
těchto prostor zařízením pro volnočasové  aktivity.  
OZ schvaluje vybavení dětského hřiště v MŠ a rozšíření hřiště o dětskou část v roce 2008. 
OZ schvaluje podání žádosti o finanční příspěvek na tuto akci v rámci dotace z Fondu sportu 
a mládeže.OZ ukládá předsedovi finanční komise zapracovat tyto akce do rozpočtu na rok 
2008. 
 
2) Stav dotace – vodovod Mezouň, doprojektování přípojek firmou Syrinx 
Starosta informoval OZ o průběhu vodoprávního řízení na stavbu vodovodu a přípravě 
podkladů pro žádost o dotaci na tuto akci. 
OZ dále projednalo nutnost doprojektování vodovodních přípojek pro jednotlivé domy. 
Doprojektováním pověřilo firmu Syrinx, která je dodavatelem projektu vodovodu pro obec. 
OZ schválilo zadání doprojektování vodovodních přípojek firmou Syrinx všemi hlasy. 



3) Řešení splaškové kanalizace v obci, věcná břemena, nákup pozemků pro ČOV 
Starosta seznámil  OZ s podmínkami pro nákup pozemků v k.ú. obce Mezouň pro zbudování  
ČOV. OZ schválilo nákup pozemků a smlouvu na nákup pozemků a pověřilo starostu 
podpisem smlouvy.  Hlasováno: 6 pro, p. Jelínek se zdržel hlasování. 
Starosta dále informoval o nutnosti řešení vedení kanalizace k ČOV přes pozemky 
soukromých vlastníků. S vlastníky těchto  pozemků  je nutno jednat a uzavřít budoucí 
smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude za úplatu 50 Kč za 1 běžný metr. 
OZ schvaluje výši úplaty 50 Kč za 1 bm vedení kanalizace a budoucí smlouvy na věcná 
břemena na vedení kanalizace a sítí k ČOV všemi hlasy. 
Tento bod zápisu byl pro účely zveřejňování na veřejných úředních deskách upraven  
ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Celé znění tohoto bodu zápisu je k nahlédnutí na 
obecním úřadě. 
4) Smlouva na projektování kanalizace 
Starosta seznámil OZ s finančním návrhem za zhotovení projektové dokumentace pro uzemní 
řízení na kanalizaci od firmy Syrinx.. 
OZ schvaluje zadání zhotovení projektové dokumentace  firmou Syrinx. 
Pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo a mandátní smlouvy na zajištění územního 
rozhodnutí na  kanalizaci. 
5) Zaměření vedení trasy kanalizace – firma Fencl 
Starosta informoval OZ o nutnosti doměření vedení trasy kanalizace a ČOV včetně 
inženýrských sítí k ČOV. Navrhl zadat  zaměření firmě Fencl Rudná. 
OZ schvaluje zadání doměření všemi hlasy. 
6) Informace o jednání k výstavbě  „golfového areálu“ na Vysokém Újezdě 
Starosta seznámil OZ s výsledky jednání k výstavbě golfového areálu na Vysokém Újezdě a 
s požadavkem obce Vysoký Újezd zachovat stávající cesty do lesa. 
7) Výsledek z dílčího přezkoumání hospodaření obce za r. 2007 
Starosta seznámil OZ s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2007, jehož 
výsledkem bylo porušení ust. § 17, odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb, o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění neboť:  projednání závěrečného účtu za rok 
2006 nebylo uzavřeno vyjádřením souhlasu s výhradami (nápravná opatření však byla 
přijata). V souvislosti s tím byla navržena revokace usnesení OZ č. 4/2007 ze dne 21. 5. 2007  
a změna bodu č. 1 usnesení č. 4/2007 ze dne 21. 5. 2007 takto: „OZ schvaluje závěrečný účet 
obce Mezouň za rok 2006 s výhradou a přijímá následující nápravná opatření“. 
OZ  návrh revokace a změnu bodu č. 1 usnesení  č. 4/2007  schválilo  všemi hlasy. 
8) Rozpočtové opatření č. 2 na úpravu rozpočtu r. 2007 
Rozpočtovým opatřením dojde k přesunu fin. prostředků, aniž by se změnil celkový objem 
rozpočtu. OZ schvaluje  rozpočtové opatření všemi hlasy. Rozpočtové opatření je přílohou 
zápisu. 
9) Smlouva na převod dopravního značení do majetku obce 
OZ projednalo a schválilo  smlouvu na převod dopravního značení místních komunikací ve 
výši  111 240 Kč do vlastnictví obce Mezouň. 
10) Ostatní 
a)  Program obnovy vesnice na rok 2007 – 2008   upřesnění 
p. Mezulián seznámil OZ s návrhem upřesnění Programu obnovy vesnice na rok 2007 – 2008. 
OZ schválilo upřesnění všemi hlasy. 
b) Výsledek výběrového řízení veřejnou zakázkou na dodavatele stavby vodovodu v obci 
Mezouň 
Starosta seznámil OZ s výsledkem výběrového řízení. Na základě výzvy se zúčastnilo 6 firem, 
2 firmy byly ze soutěže vyřazeny pro administrativní nedostatky. Výběrová komise vybrala 
jako nejúspěšnější firmu firmu RISL, s.r.o., Hostivice, která dosáhla nejvyššího počtu bodů.   



Protokol z jednání je přílohou zápisu.OZ schvaluje zprávu o výsledku  výběrového řízení na 
stavbu vodovodu Mezouň a po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro nabytí právní moci 
výsledku výběrového řízení, pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na stavbu 
vodovodu. Schváleno všemi hlasy. 
 
c) Žádost  p. Vojtové a p. Vojty o odkoupení pozemku č. parc. 401/2 
OZ nemá námitek k prodeji s tím, že bude ještě zvážena možnost řešení záležitosti směnou. 
 
d) Žádost o vyjádření k záměru stavby RD, rybníka a oplocení na poz. č. 135/113,  
135/132, 135/169, 135/6  (p. Radim Soukup) 
OZ nemá námitek k záměru, s tím, že k oplocení  poz.č. 135/113 – 2. část a poz. č. 135/132, 
135/6 a 135/169 může být použito pouze pletiva bez podezdívky s využitím dřevin a živých 
plotů. OZ pověřuje starostu odpovědět dopisem ve smyslu tohoto rozhodnutí. 
 
e) Smlouva s firmou ASEKOL na  zajištění zpětného  odběru elektrozařízení 
OZ schvaluje smlouvu všemi hlasy a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
f) Volba předsedy kontrolního výboru, doplnění kontrolního výboru 
V souvislosti se zvolením pana Martina Kokrdy místostarostou obce, je nutno zvolit nového 
předsedu kontrolního výboru. Na předsedu byla navržena pí Hana Kailová – členka 
kontrolního výboru. 
OZ schválilo pí Kailovou  předsedkyní kontrolního výboru všemi hlasy. 
Dále bylo navrženo doplnit kontrolní výbor o  1 člena. Novým členem kontrolního výboru byl 
navržen pan Libor Valenta. 
OZ schválilo pana Libora Valentu novým členem kontrolního výboru všemi hlasy. 
 
g) Doplnění podpisového  vzoru 
OZ projednalo a schválilo rozšíření podpisového vzoru do banky a ve směrnici „oběh 
účetních dokladů“ o podpis  místostarosty pana Martina Kokrdy. OZ schválilo všemi hlasy. 
 
h) Odvodnění před vchodem do mateřské školy 
starosta informoval o jednání v MŠ ohledně řešení  odvodnění pozemku před vchodem do 
mateřské školy.  OZ pověřilo p. Mezulána projednáním řešení s panem Smetanou Mořina. 
 
i) Pořádek v obci 
OZ řešilo volné pobíhání zvířat po veřejných prostranstvích.  Jednotliví majitelé budou 
dopisem vyzváni k nápravě.  
 
j) Zatrubn ění strouhy ke Krahulovu 
Upřesnění akce projedná p. Mezulián s dodavatelem prací  firmou  Smetana – Mořina. 

 
Jednání OZ bylo ukončeno  ve  20.00 hod. 

 
………………..                                                                                  ……………………. 
Jana Jelínková                                                                                     Ing. Miroslav Hrubý 
  zapisovatel                                                                                                   starosta 
 
………………                                                                                      …………………… 
Hana Kailová                                                                                            Jiří Hrdlička 
   ověřovatel                    ověřovatel 



USNESENÍ č. 6/2007 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 12. října 2007   

v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb. 
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek,  Hana Kailová, Libor Valenta, Martin Kokrda,  
                Jiří Hrdlička,  Josef Mezulián 
 
OZ schvaluje: 

1) Zbudování chodníku v obci Mezouň v roce 2008 
2) Podání žádosti o dotaci na zbudování chodníku v rámci POV Středočeského na rok 2008 
3) Zaměření žádosti o dotaci v rámci mikroregionu Český kras – Pláně  
     obnova prvků drobné architektury 
4) Vybavení dětského hřiště v MŠ dětským mobiliářem a rozšíření hřiště o dětskou část 

v roce 2008 
5) Podání žádosti o fin. příspěvek na tuto akci v rámci dotace z Fondu sportu a  mládeže 
6) Doprojektování vodovodních přípojek v obci  firmou Syrinx 

   7)  Nákup  pozemků a smlouvu na nákup pozemků v k.ú. Obce Mezouň č. parc. 196/1, 
         196/2,  196/3   
         Smlouvy budoucí na věcná břemena na vedení kanalizace a sítí k ČOV 
         Tento bod zápisu byl pro účely zveřejňování na veřejných úředních deskách upraven ve     
         smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Celé znění tohoto bodu zápisu je k nahlédnutí 
         na obecním úřadě.      
   8)  Zadání zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení  firmě Syrinx 
   9)  Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace na kanalizaci a mandátní smlouvu 
        na zajištění územního rozhodnutí na  kanalizaci 
  10) Doměření vedení trasy kanalizace a ČOV včetně inž. sítí k ČOV firmou Fencl  Rudná. 
  11) Výsledek z dílčího přezkoumání hospodaření obce za r. 2007 
  12) Revokaci usnesení OZ č. 4/2007 ze dne 21. 5. 2007  a   změnu bodu č. 1 usnesení  
         č. 4/2007 ze dne 21. 5. 2007 takto: „OZ schvaluje závěrečný účet obce Mezouň za rok 
        2006 s výhradou a přijímá následující nápravná opatření“. 
  13) Program obnovy vesnice na rok 2007 – 2008  upřesnění 
  14) Rozpočtové opatření č. 2  na úpravu rozpočtu r. 2007 
  15) Smlouvu o převodu dopravního značení  do majetku obce  
16) Výsledek výběrového řízení veřejnou zakázkou na dodavatele stavby vodovodu v obci 

Mezouň  - RISL, s.r.o., Hostivice  a  smlouvu o dílo na tuto akci 
  17) Smlouvu s firmou ASEKOL na  zajištění zpětného  odběru elektrozařízení 
18) Předsedkyni kontrolního výboru paní Hanu Kailovou 
19) Člena kontrolního výboru pana Libora Valentu 

  20) Rozšíření podpisového vzoru do banky a  ve směrnici „oběh účetních dokladů“ o podpis   
        místostarosty pana Martina Kokrdy 
  
OZ ukládá: 
Starostovi:     1) požádat o dotace dle bodu 1) programu 

2) zajistit podepsání smluv  budoucích na věcná břemena na vedení kanalizace    
    a inž. sítí k ČOV 
3) uzavřít smlouvu o dílo s vybranou firmou RISL na stavbu vodovodu 
4) uzavřít smlouvu s firmou ASEKOL na zpětný odběr elektrozařízení  

Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze dne 12. 10. 2007.    
                                                                                     

                                                                                                      Ing. Miroslav Hrubý 
            STAROSTA 


