Mezouňský oběžník
Zpravodaj Obecního úřadu Mezouň
Číslo 1, květen 2006
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se často setkáváme s případy nedostatečné informovanosti o práci zastupitelstva obce a obecního úřadu, chceme Vás touto formou informovat o dění v obci. Oběžník
bude vycházet nepravidelně podle potřeby.

Plánované investiční akce
Vodovod
Je zpracována projektová dokumentace a rozhodnutí stavebního úřadu, na základě kterého jsme požádali
o poskytnutí dotace na tuto akci. Rozhodnutí o poskytnutí dotace by mělo v brzké době proběhnout. V této
věci je dále jednáno s firmou Rastas o napojení na stávající přivaděč v lokalitě Pod Hájem (stávající
varianta) a s firmou BT Residental o napojení na rozvod vody pro zástavbu na Vysokém Újezdě. Zatím
nejsou uzavřeny konkrétní smlouvy a jsou vedena jednání.

Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod
Je zpracována projektová dokumentace na splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod
(dále ČOV) poblíž potoka směřujícího do Loděnice. Pro realizaci této varianty byl získán souhlas rodiny
Novotných k prodeji pozemku pro ČOV a ke zřízení věcného břemene pro vedení kanalizace po jejich
pozemku. O tomto umístění se uvažovalo vzhledem k plánované trase vysokorychlostní železnice, která
neumožňovala využít stávající kořenovou ČOV pod Letníkem (v k.ú. Nučice).
V poslední době se uvažuje o jiném řešení uložení vysokorychlostní tratě, a to do tunelu, který by
procházel pod Vysokým Újezdem. Proto bylo zahájeno jednání s obcí Nučice o vedení splaškové
kanalizace do stávající kořenové ČOV.

Protipovodňová opatření
Na základě požadavku obce byl vypracován projekt pro zachycení přívalových vod z polí od Vysokého
Újezda. Na základě tohoto projektu požádal Stavební Úřad Beroun o přidělení finančních prostředků
z operačního programu Státního zemědělského intervenčního fondu. V současné době proběhlo v této
záležitosti územní řízení.

Obecní cesta od Votápků směrem do Loděnic
Podmačování této vozovky bylo dosud řešeno zatím jen provizorně z prostředků obce. Konečné řešení se
zavázala provést firma Rastas společně s dokončením komunikací v místě nové zástavby Pod Hájem.
Zbylá část cesty (od nové zástavby na silnici do Loděnic) by se měla řešit ve druhé polovině roku. Opravu
konce této cesty za železničním přejezdem, který se již nachází v k.ú. Nučice, provedla naše obec, neboť
obec Nučice odmítla tuto cestu opravovat a udržovat.
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Úprava cesty pro pěší z Letníku na náves
Z důvodu úplného uzavření průchodu přes areál bývalého kravína JZD byly provedeny přípravné práce
pro novou stezku pro pěší podél areálu kravína do středu obce (na hráz rybníka). Předpokládané ukončení
úprav by mělo být v první polovině roku. Do konce roku bychom chtěli vyřešit vlastnictví pozemků pod
cestou a převést je na obec.

Úpravy ve středu obce
V roce 2004 již proběhla rekonstrukce kapličky a průčelí statku čp. 3, jediné kulturní památky v obci.
Dále se uvažuje o přemístění autobusové zastávky směrem na Prahu od pomníku k prodejně Jednoty,
neboť se připravuje úprava okolí pomníku a studánky. Byly vypracovány dva projekty, z nichž ani jeden
však nemá zatím všeobecnou podporu zastupitelstva.

Úpravy u staré hasičské zbrojnice (U křížku)
Příprava již byla provedena v listopadu loňského roku. Bude zde dále provedena úprava veřejné zeleně a
vybudován odpočinkový kout pro turisty. Dokončení je plánováno do poloviny léta.

Autobusová zastávka na Letníku
Do konce roku bychom chtěli vyřešit vlastnictví pozemku pod zastávkou a podél silnice a provést opravu
čekárny.

Rekonstrukce budovy Obecního úřadu
Do konce letošního roku jsou plánovány tyto akce: vyčištění studny, rozvod vody, zřízení WC, rozvod
plynu, provedení izolace proti vlhkosti. Na rekonstrukci nám byla přidělena dotace z Programu obnovy
venkova ve výši 125.000 Kč.

Nová hasičská zbrojnice (u hřiště)
Budova byla plynofikována a částečně pronajata panu Štípkovi. S vnitřní úpravou prostoru bývalé skautské
klubovny počítáme do konce roku.

Další aktuální informace
Spor o prostor v okolí prodejny Jednoty
V současné době probíhá soudní řízení mezi naší obcí a Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, který na nás podal žalobu a požaduje převedení tohoto pozemku na stát a následně na
společnost Jednota.

Navýšení majetku obce
Došlo k výraznému navýšení majetku obce získáním pozemků od Pozemkového fondu České republiky
v zastavitelném území obce.

Rozpočet obce na rok 2006
Ve čtvrtek 23. března 2006 byl schválen na veřejném zasedání rozpočet obce na letošní rok. Rozpočet
je vyrovnaný, plánované příjmy i výdaje činí 3 194 800 Kč. Detailní rozpočet najdete na poslední stránce
oběžníku.

2

Proběhlé akce v roce 2005
−
−
−
−
−

výsadba nových stromů u kapličky
provedena údržba hřiště a přilehlých prostor (z iniciativy Tomáše Brauna)
v prosinci proběhla výstava o historii obce, během 4 dnů ji shlédlo přes 220 návštěvníků, výtěžek
z dobrovolného vstupného 8.199 Kč byl věnován neziskové organizaci Pomocné tlapky, o.p.s.,
která se zabývá výcvikem vodicích a asistenčních psů (zdarma pro postižené občany)
obnovena činnost výboru pro školství a sociální záležitosti
provedena kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení, náklady: 150.000 Kč

Praktické informace
Obecní úřad
Telefon:
Úřední hodiny:

311 675 198
Středa 10:00 – 12:00
Pátek 17:00 – 19:00 (starosta 18:30 – 19:00)

V úředních hodinách je k dispozici pro občany přístup k internetu.
Veškeré poplatky (popelnice, psi apod.) lze zaplatit v hotovosti v úředních hodinách.

Mateřská škola
Provoz:
7:00 – 16:30
Ředitelka - Hana Beránková
V současné době navštěvuje školku 25 dětí.

Svoz popelnic
−
−
−
−
−

od října do dubna každé pondělí
od května do září každé druhé pondělí (pouze sudé týdny)
platba za skutečný odvoz (evidence pomocí čárového kódu na popelnici), 1 vývoz – 52 Kč
čárový kód (nový či výměna poškozeného) na OÚ k zakoupení za poplatek 10 Kč
popelnici si musí občané pořídit na vlastní náklad, OÚ nezajišťuje

Třídění odpadů v obci
−
−
−

plasty a nápojové obaly (krabice od mléka, džusů apod.) se ukládají do žlutých pytlů, které je
možno zakoupit za 10 Kč na OÚ, svoz poslední pondělí v měsíci
staré noviny, časopisy, kartony a jiný papír lze uložit do modrého kontejneru u prodejny Jednoty
sklo lze uložit do zeleného kontejneru u prodejny Jednoty nebo na Letníku u cesty vedoucí do
bývalého kravína JZD

Kontejnery na směsný odpad
−
−

kontejner u cesty do Háje otevřen v pátek od 15 do 16 hodin a v neděli od 10 do 11 hodin
druhý kontejner u staré hasičské zbrojnice (U křížku) otevřen v pátek od 16 do 16:50 a
v neděli od 11 do 12 hodin

Svoz nebezpečného odpadu
−
−

svoz nebezpečného odpadu proběhne dne 17. června 2006 od 9:00 u rybníka
za nebezpečný odpad jsou považovány televize, monitory, ledničky, barvy, mikrovlnné trouby,
barvy, baterie apod.
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Ostatní informace
Pohlednice obce
Na Obecním úřadě je možné zakoupit pohlednice obce: letecký snímek nebo reprint historické pohlednice
z roku 1930. Cena za kus 5 Kč.

CD Historie Mezouně I.
Dále je možné zakoupit CD o historii obce, které obsahuje naskenované obrázkové přílohy k obecní
kronice. CD je možné spustit na každém počítači v prohlížeči internetových stránek (Internet Explorer aj.).
Cena činí 80 Kč.

Několik statistických údajů za rok 2005
Počet narozených
Počet zemřelých
Nově přihlášeno k trvalému pobytu
Odhlášeno z trvalého pobytu
Sňatky
Nově přiděleno čísel popisných
Počet obyvatel k 1.4.2006

2
9
22
1
1
7
455

Rozpočet obce na rok 2006
Příjmy
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze
samostatně výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z
kapitálových výnosů

Výdaje
550 000 Kč
530 000 Kč
30 000 Kč

Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy (opravní
obslužnost)

198 000 Kč

Pitná voda

350 000 Kč

Odvádění a čištění odpadních vod

432 600 Kč

76 000 Kč

Daň z příjmů právnických osob

600 000 Kč

Úpravy vodohospodářsky významné

Daň z nemovitostí

130 000 Kč

Předškolní zařízení

130 000 Kč

Daň z přidané hodnoty

950 000 Kč

Základní školy

200 000 Kč

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Správní poplatky
Poplatky ze psů
Silnice
Odvádění a čištění odpadních vod
Výstavba a údržba místních
inženýrských sítí
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Sběr a svoz komunálních odpadů
Činnost místní správy
Příjmy z úroků (část)
Celkem příjmy

34 100 Kč

20 000 Kč

Knihovna

13 000 Kč

2 000 Kč

Zachování a obnova kulturních památek

10 000 Kč

8 000 Kč

Kultura, občanské záležitosti

15 000 Kč

20 000 Kč

Využití volného času dětí a mládeže

130 000 Kč

Pomoc zdravotně postiženým
Veřejné osvětlení

20 000 Kč

6 000 Kč
1 000 Kč
57 000 Kč

Sběr a svoz komunálních odpadů

165 000 Kč

38 000 Kč

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

183 000 Kč

99 200 Kč

Odměny pro členy zastupitelstva

3 000 Kč

Činnost místní správy

500 Kč

Ostatní jinde nezařazené

50 000 Kč

Celkem výdaje

3 194 800 Kč

120 000 Kč
1 000 200 Kč
218 000 Kč
3 194 800 Kč

Sdělení:
Obecní úřad zvažuje zasílání aktuálních informací elektronicky pomocí e-mailu. Zájemci o zařazení do
adresáře mohou požádat na e-mailu OÚ mezoun@tiscali.cz nebo osobně v úředních hodinách.
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