Zpravodaj Obecního úřadu Mezouň, prosinec 2008

Vážení spoluobčané,
stejně jako v loňském roce, Vás chceme touto formou informovat o tom, co se nám v tomto roce
podařilo nebo nepodařilo v naší obci realizovat a na co se chceme zaměřit v dalším období.
Současně bychom Vám chtěli popřát příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup
do nového roku, hodně štěstí a zejména pevné zdraví!

Vodovod
Přes značně komplikovanou situaci se nám podařilo získat na výstavbu
vodovodu dotaci od Ministerstva zemědělství. Při podání žádosti bylo
nutné přepracovat projekt, neboť původně měl být vodovod napojen na
vodojem Na Kopanině vedle cesty od Votápků směrem k Loděnici.
Nakonec však bylo zvoleno druhé řešení a vodovod byl napojen na
skupinový vodojem firmy BT Residential na Vysokém Újezdě.
Již počátkem roku firma RISL využila mimořádně příznivého počasí a přivedla potrubí od napojovacího místa k naší obci. Během letního období se podařilo vystavět hlavní řady a domovní přípojky
podél hlavní silnice. V současné době je zaplaceno obci 138 přípojek (všechny podepsané smlouvy
jsou uhrazeny).
Vzhledem ke komplikacím se zprovozněním skupinového vodojemu (přívod elektrického proudu)
polevila i firma RISL ve své činnosti a práce přerušila, přestože v dodatku ke smlouvě s naší obcí
přistoupila na zkrácení termínu pro dokončení vodovodu z 31. 12. 2009 na 30. 6. 2009. Dalším důvodem přerušení prací je to, že zbývající část peněz z dotací dostaneme až v příštím roce.
Celková hodnota díla – hlavního vodovodního řadu bez domovních přípojek je 13 500 000 Kč, dotace
z Ministerstva zemědělství ČR činila 10 835 000 Kč, z toho pro rok 2008 celkem 8 668 000 Kč.
Celkem bylo v roce 2008 profinancováno 10 835 000 Kč.
Celková předběžná cena za zhotovení veřejné části domovních vodovodních přípojek je 3 000 000 Kč.
Dosud bylo profinancováno 1 081 079 Kč. Na domovní přípojky státní dotace nejsou poskytovány,
proto byla nutná finanční spoluúčast majitelů připojovaných nemovitostí.

Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod
K urychlení této záležitosti jsme vyvinuli značné, leč marné úsilí. Počátkem roku jsme narazili na
nekompromisní stanovisko odboru pro územní plánování MÚ v Berouně. Pozemek, na kterém chceme
postavit čistírnu odpadních vod (ČOV) nebyl vyznačen v územním plánu. Proto jsme museli požádat
o jeho změnu (změna územního plánu č. 1), jejíž schvalování trvá zhruba jeden rok. Po tuto dobu bylo
celé řízení zastaveno, čímž jsme ztratili celý rok pro možnost podat žádost o dotaci.
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Snažili jsme se celou záležitost obejít tím, že pro stávající počet obyvatel máme již ČOV vybudovanou
a postačí pouze vybudovat splaškovou kanalizaci. V místě plánovaném pro novou ČOV by byla pouze
přečerpávací stanice. Pro tento záměr jsme získali kladné vyjádření obce Nučice i provozovatele
kořenové ČOV, kterým je VAK Beroun. Přes řadu intenzivních jednání však bylo stanovisko odboru
životního prostředí MÚ Černošice negativní a souhlas pro připojení dalších obyvatel na tuto ČOV
jsme nezískali, přestože je využita na necelých 50 %.

Protipovodňová opatření
Stavba byla dokončena včetně zatravnění a výsadby okrasných křovin a
stromků. Stavba je již ve vlastnictví obce a obec o ni řádně pečuje.
V současné době je požádáno o převod pozemků pod stavbou z Pozemkového fondu ČR na obec.

Příprava rekonstrukce mateřské školy
Původní záměr na zateplení mateřské školy, který vycházel
z energetického auditu firmy SEAP-zateplení, jsme přehodnotili
a rozhodli jsme se pro velkorysejší řešení. Stávající budovu
hodláme odstranit a na jejím místě postavit nové víceúčelové
zařízení, které bude sloužit především jako mateřská škola, ale i
jako výdejna obědů pro důchodce. V současné době se pracuje
na projektové dokumentaci.
Tento záměr můžeme realizovat pouze za předpokladu získání
finančních prostředků z Operačního programu EU - SZIF
(Státního zemědělského intervenčního fondu).
Návrh nové podoby mateřské školy

Oprava pomníku a Mlíčníku
Koncem letošního roku byla provedena oprava
pomníku (očištění a obnovení nápisů) a dále
byla dokončena oprava studánky Mlíčník (nová
fasáda a úprava okolí). Za tyto práce obec
zaplatila celkem 25 000 Kč, zbývající část ve
výši 30 000 Kč byla hrazena z dotace Středočeského kraje na údržbu a opravu prvků drobné venkovské architektury prostřednictvím mikroregionu
Pláně.

Pozemek pod částí sportovního hřiště
Obec dále jednala s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o získání pozemku pod částí
hřiště a dalších malých pozemků v jeho sousedství. Na základě posledních jednání je reálný
předpoklad, že nám tento úřad vydá jeden menší pozemek a odprodá požadovanou část pozemku pod
hřištěm.
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Co se nám v letošním roce nepodařilo
Nepodařilo se realizovat výstavbu chodníku, na který jsme získali dotaci ve výši
131 000 Kč. Důvodem byl požadavek odboru dopravy MÚ Beroun na doplnění
projektové dokumentace, které se obci nepodařilo zajistit (výjezd z garáže u Pauknerových, souhlasy vlastníku nemovitostí v sousedství chodníku s jeho výstavbou). Z výše uvedených důvodů nebyla projektová dokumentace schválena a
výstavba nemohla být zahájena. Obec proto požádala krajský úřad o přesunutí
dotace na příští rok. V zájmu výstavby delšího uceleného úseku chodníku požádala obec i letos o dotaci ve výši 200 000 Kč.
Nezdařilo se rovněž dosud získat pozemek vedle bytovky ZD Mořina. Pozemkový fond podmiňuje
vydání pozemku dohodou se ZD. Jednání s družstvem nevedlo k dohodě.
Pouze částečný pokrok nastal v případě dokončení komunikace v lokalitě Pod Hájem. Byla schválena
projektová dokumentace pro odvodnění komunikace, která byla v letních měsících realizována. Slib ze
strany fy Rastas na dokončení celé akce, včetně řešení příjezdové komunikace k této lokalitě od obce,
splněn nebyl.

Příprava dalších akcí pro příští rok
Kromě výše uvedených akcí jsme v letošním roce požádali prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí grantu pro sport a volný čas jehož smyslem je oprava a údržba
mezouňského hřiště, konkrétně rekonstrukce osvětlení, oprava oplocení a instalace záchytných sítí,
dále pak obnova štěrkového povrchu a zbudování přístupové schodnice na hřiště. Počítá se i
s nákupem nohejbalových míčů a sítí. Předpokládané náklady na tuto akci budou cca 100 000 Kč.
Požadovaná dotace od Středočeského kraje činí 60 000 Kč.
Dále jsme podali žádost o dotaci ve výši 10 000 Kč na II. ročník Mezouňského zavíráku, který bude
KSK Mezouň pořádat pravděpodobně opět na počátku září. V rámci dotačního titulu Podpora
knihoven žádáme o dotaci ve výši 25 000 Kč .
Pro další rozvoj obce budeme zajišťovat projektovou přípravu dokončení rekonstrukce obecního úřadu
a zařízení pro sportovce – přestavba nové hasičské zbrojnice u hřiště, abychom mohli žádat v dalších
letech o dotace z evropských fondů.

Pf 2009

Zastupitelstvo obce Mezouň
Vám přeje hezké Vánoce
a úspěšný nový rok!
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Obecní úřad a obecní zastupitelstvo
Aktuální složení zastupitelstva:
Starosta: Ing. Miroslav Hrubý, čp. 23
Místostarosta: Martin Kokrda, čp. 117

Obecní úřad:
Úřední hodiny:
středa 10:00 – 12:00
pátek 17:00 – 19:00 (starosta 18:30 – 19:00)

Členové zastupitelstva:
-

Jiří Hrdlička, čp. 75
Karel Jelínek, čp. 58
Hana Kailová, čp. 128
Josef Mezulián, čp. 26
Libor Valenta, čp. 161

Telefon: 311 675 198
E-mail: mezoun@tiscali.cz
Web: www.mezoun.cz

Třídění odpadů v obci
Sběr papíru
Do modrého kontejneru můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír,
reklamní letáky, knihy, sešity včetně sponek, krabice, kartón, papírové obaly (např.
sáčky).
Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný
papír, použité plenky a hygienické potřeby.
Sběr skla
Do zeleného a bílého kontejneru můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby,
skleněné střepy - tabulové sklo. Bílý kontejner je určen pouze pro čiré sklo.
Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Sběr plastů a nápojových kartonů
Do žlutých pytlů můžete ukládat: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je
sešlápnout), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. Dále sem patří
nápojové kartony (od mléka, vína, džusů), které je třeba vypláchnout a rozložit.
Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové
oleje, chemikálie, barvy apod.), gumu, podlahové krytiny, molitan, kabely nebo jiný
domovní odpad!!!
Pytle na plasty možno zakoupit na obecním úřadě (3 ks za 30 Kč).
Svoz se provádí každé poslední pondělí v měsíci.
Sběr baterií
Použité baterie je možné uložit do nádoby v obchodě Jednoty. Autobaterie je možné
odevzdat při svozu nebezpečného odpadu, který v obci probíhá jednou do roka.

