ZÁPIS č. 1/2008
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 31. března 2008
v budově OÚ v Mezouni.
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Hana Kailová, Libor Valenta, Karel Jelínek,
Martin Kokrda, Jiří Hrdlička, Josef Mezulián
Program: 1) Rozpočet obce na rok 2008, rozpočet MŠ na rok 2008
2) Rozpočtový výhled na rok 2008
3) Plán kontrolní činnosti finančního a kontrolního výboru na r. 2008,
zpráva inventarizační komise
4) Změna územního plánu č. 1, regulační plán obce
5) Vodovod, vodovodní přípojky - informace
6) Kanalizace a ČOV - informace
7) Smlouvy
8) Ostatní

Starosta navrhl na zapisovatele pí Jelínkovou, ověřovateli byli určeni p. M.Kokrda a pí Hana
Kailová. Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání OZ – úkoly starosty byly
splněny nebo jsou v dokončení.
1) Rozpočet obce Mezouň na rok 2008, rozpočet Mateřské školy
Pan Mezulián – předseda finančního výboru seznámil OZ s návrhem rozpočtu na rok 2008.
Do rozpočtu byly zapracovány výdaje na pořízení vodovodu a dotace na tuto akci.
Příjmy 14 200 000,-- Kč, výdaje 16 700 000,-- Kč. Na krytí schodku rozpočtu budou
použity zůstatky finančních prostředků z minulých období ve výši 2 500 000,-- Kč.
OZ schvaluje všemi hlasy rozpočet obce Mezouň na rok 2008 v paragrafovém znění jako
schodkový s tím, že k vyrovnání schodku rozpočtu budou použity zůstatky finančních
prostředků z minulých období ve výši 2 500 000,-- Kč. Rozpočet je přílohou zápisu.
Rozpočet Mateřské školy - p. Mezulián seznámil OZ s návrhem rozpočtu MŠ Mezouň
v celkové výši 170 000,-- Kč. OZ schvaluje rozpočet MŠ na rok 2008 všemi hlasy.
OZ schvaluje všemi hlasy hospodářský výsledek MŠ na rok 2008 jako přebytkový ve výši
15 000,-- Kč.
2) Rozpočtový výhled obce Mezouň na rok 2008 – 2009
OZ projednalo rozpočtový výhled obce na rok 2008 – 2009, který vychází ze strategie rozvoje
obce a rozpracovává hlavní činnosti z hlediska předpokládaných příjmů a výdajů.
S rozpočtovým výhledem seznámil OZ p. Mezulián. Rozpočtový výhled je přílohou zápisu.
OZ schvaluje rozpočtový výhled na rok 2008 a 2009 všemi hlasy.
3) Plán kontrolní činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2008,
zpráva inventarizační komise
Pan Mezulián seznámil OZ s plánem činnosti finančního výboru na rok 2008.
S plánem činnosti kontrolního výboru na rok 2008 seznámila OZ pí Kailová.
OZ schvaluje plán činnosti kontrolního i finančního výboru na rok 2008 všemi hlasy.
Starosta seznámil OZ s výsledkem provedené inventarizace majetku obce Mezouň za rok
2007 k 31. 12. 2007. Nebyly zjištěny manka ani přebytky. OZ schvaluje výsledky
inventarizace všemi hlasy.
4) Změna č. 1 územního plánu obce Mezouň a regulační plán obce
Starosta informoval OZ o zadání změny č. 1 územního plánu obce Mezouň, změna se týká
umístění čistírny odpadních vod.

Starosta dále informoval OZ o požadavku vlastníků pozemků zastavovat další pozemky
v zastavitelném území v lokalitě č. 4 a, b, c územního plánu.
Starosta podal OZ informaci o schůzce vlastníků pozemků z lokality č. 4 a, b, c územního
plánu a o jejich požadavku co nejrychleji stavět v dané lokalitě RD a předložil OZ zápis
z tohoto jednání. S přednesenou informací starosty podanou na jednání s vlastníky pozemků
týkající se stanoviska obce k řešení území vyjádřilo OZ souhlas.
Dále starosta informoval OZ, že oslovil projekční firmu se žádostí o návrh řešení
zastavitelného území lokality č. 4.
P. Mezulián upozornil na nutnost finančního podílu jednotlivých investorů RD na rozšíření
infrastruktury obce.
OZ konstatovalo, že se zastavitelná území obce Mezouň musí řešit zpracováním regulačního
plánu tak, aby výstavba probíhala koncepčně a byly zajištěny dostatečné kapacity na všechny
inženýrské sítě a komunikace.
OZ schválilo zadání zpracování regulačního plánu obce Mezouň pro celou obec všemi hlasy.
OZ pověřilo starostu zadáním výběru zpracovatele regulačního plánu.
5)Vodovod – vodovodní přípojky
Starosta podal informaci o postupu firmy RISL při budování vodovodu v obci. Byl předložen
splátkový kalendář na výstavbu vodovodu bude předmětem dodatku ke smlouvě o dílo.
Vodovodní přípojky – nutnost zbudování vodoměrné šachty na hranici pozemku nebo
vodoměr v domě. Pravděpodobná realizace vodovodních přípojek je rok 2009. Nejprve se
bude budovat hlavní řad.
6) Kanalizace a ČOV - informace
Starosta podal informaci o přípravách projektové dokumentace na zbudování kanalizace a
ČOV. Došlo ke zpoždění vlivem nutnosti zpracování změny č. 1 ÚP obce, kde bude
zakresleno nové umístění ČOV.
7) Smlouvy
- Smlouva s VaK Beroun na provoz stávající sdružené kanalizace a kořenové čistírny
odpadních vod. OZ bylo s seznámeno se zněním smlouvy a schvaluje uzavření smlouvy
s VaK Beroun všemi hlasy.
- Smlouva o dílo na zadání zpracování změny č. 1 územního plánu obce Mezouň firmě
AU ateliér Zeman, Na okraji, Praha 6. OZ schvaluje uzavření smlouvy o dílo všemi hlasy.
- Smlouva o provozování veřejného pohřebiště Tachlovice
OZ projednalo návrh smlouvy a schvaluje jej 6 hlasy, proti 1 hlas – p. Mezulián.
- Dodatek ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti
OZ schvaluje dodatek smlouvy všemi hlasy.
- Smlouva na zajištění likvidace komunálního a tříděného odpadu Technickými
službami Beroun, s.r.o., OZ schvaluje smlouvu všemi hlasy.
- Dodatek ke smlouvě o dílo na likvidaci velkoobjemového odpadu s firmou EKOS
Řevnice. OZ schvaluje dodatek všemi hlasy.
- Dodatek ke stanovám sdružení VYKO pro úhradu úroků z úvěru na plynofikaci.
OZ schvaluje dodatek ke stanovám všemi hlasy.
8) Ostatní
- Návrh rozpočtu sdružení VYKO na rok 2008. OZ Schvaluje návrh rozpočtu všemi hlasy.
- pí Jelínková podala informaci o možnosti podat žádost o dotaci na kompletní rekonstrukci
Mateřské školy včetně výměny oken, střešní krytiny, zateplení fasády a rozšíření sociálního
zázemí. Za tímto účelem je nutno zpracovat projekt na stavební povolení. OZ schvaluje

zadání zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení firmě Ateliér Dvořák všemi
hlasy.
- OZ schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na
zbudování chodníku od obecního úřadu k autobusové zastávce firmě pana Gavalčíka.
Schváleno všemi hlasy.
- Starosta předložil žádost sportovců o finanční dotaci na činnost a informaci o jejich
zaregistrování. Vzhledem k tomu, že se žádný ze zástupců sportovců nedostavil na jednání,
byla žádost přesunuta na pracovní jednání OZ.
- pí Jelínková podala informaci o efektivnějším využití finančních prostředků na běžném
účtu s tím, že je možno tyto finanční prostředky vložit na termínovaný revolvingový účet
s vyšším úročením a zhotovit internetové bankovnictví, kde nejsou tak vysoké poplatky za
vedení účtu a za položky.
OZ schvaluje všemi hlasy založení termínovaného účtu s týdenním revolvinkem s vkladem
5 500 000,--Kč v KB Beroun.
OZ schvaluje všemi hlasy zřízení internetového bankovnictví k tomuto účtu s limitem obsluhy
30 000,-- Kč. Obsluhou tohoto účtu pověřuje pí Jelínkovou do výše limitu 30 000,-- Kč.
- OZ bylo seznámeno se stížností pana Jiřího Mrázka na nepořádek v okolí veřejné studny
„Ve Špejchare“ a před vraty v blízkosti studny, který způsobuje pan Jiří Hrdlička .
OZ projednalo uvedenou stížnost a uložilo panu Hrdličkovi odstranit nepořádek u studny a u
vrat pana Mrázka do 20. dubna 2008.
OZ pověřuje starostu, aby v duchu tohoto rozhodnutí písemně informoval p. Mrázka.

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu
bylo jednání OZ ukončeno ve 22.00 hod.

………………..
Jana Jelínková
zapisovatel

………………
Martin Kokrda
ověřovatel

…………………….
Ing. Miroslav Hrubý
starosta

……………………
Hana Kailová
ověřovatel

USNESENÍ č. 1/2008
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 31.března 2008
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Hana Kailová, Libor Valenta, Martin Kokrda,
Jiří Hrdlička, Josef Mezulián, Karel Jelínek
OZ schvaluje:
1) Rozpočet obce Mezouň na rok 2008 v paragrafovém znění jako schodkový Příjmy 14 200 000,-- Kč, výdaje 16 700 000,-- Kč s tím, že k vyrovnání schodku
rozpočtu budou použity zůstatky finančních prostředků z minulých období ve výši
2 500 000,-- Kč. Rozpočet je přílohou zápisu.
2) Rozpočet Mateřské školy ve výši 170 000,-- a hospodářský výsledek MŠ na rok 2008 jako
přebytkový ve výši 15 000,-- Kč. S tím, že přebytek bude převeden do rezervního fondu.
3) Rozpočtový výhled obce na rok 2008-2009.
4) Plán činnosti kontrolního i finančního výboru na rok 2008.
5) Výsledek provedené inventarizace majetku obce za rok 2007
6) Zadání zpracování regulačního plánu obce Mezouň pro celou obec.
7) - Smlouvu s VaK Beroun na provoz stávající sdružené kanalizace a kořenové čistírny
odpadních vod..
- Smlouvu o dílo s firmou AU ateliér Zeman, Na okraji, Praha 6. na zadání zpracování
změny č. 1 územního plánu obce Mezouň
- Smlouvu o provozování veřejného pohřebiště Tachlovice
- Dodatek ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti
- Smlouvu na zajištění likvidace komunálního a tříděného odpadu Technickými
službami Beroun, s.r.o.
- Dodatek ke smlouvě o dílo na likvidaci velkoobjemového odpadu s firmou EKOS
Řevnice.
- Dodatek ke stanovám sdružení VYKO pro úhradu úroků z úvěru na plynofikaci.
8) Návrh rozpočtu sdružení VYKO na rok 2008
9) Zadání zpracování PD na rekonstrukci MŠ firmě Ateliér Dvořák
10) Zadání zpracování PD na výstavbu chodníku firmě p. Gavalčík
11) Zřízení termínovaného účtu se základním vkladem 5 500 000,-- Kč
12) Zřízení internetového bankovnictví
13) Limit obsluhy do 30 000,-- pro pí Janu Jelínkovou
OZ bere na vědomí:
- písemnou stížnost pana Ing. Mrázka na nepořádek v okolí obecní studny a před jeho vraty
OZ ukládá:
Starostovi 1) Zajistit podepsání schválených smluv a dokumentů
2) Zahájit výběr zpracovatele regulačního plánu obce Mezouň
3) Vyzvat pana Hrdličku k zajištění úklidu a uvedení do původního stavu
prostranství u veřejné studny a před vraty pana Ing. Mrázka
4) Písemně informovat p. Ing. Mrázka o přijatých opatřeních
Toto usnesení č. 1/2008 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 31. 3. 2008

Ing. Miroslav Hrubý
starosta

