Zpravodaj Obecního úřadu Mezouň, prosinec 2009

Vážení spoluobčané,
jako každý rok Vás chceme touto formou informovat o tom, co se nám letos 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!

Hlavní cíle v oblasti výstavby a jejich plnění v roce 2009
Vodovod
Výstavba vodovodu proběhla bez komplikací a je ji možno ze strany obce
považovat za ukončenou. Celkově bylo z hlavního řadu vyvedeno 151
přípojek. Hlavní řad a přípojky byly zkolaudovány 14. září 2009.
Při této akci bylo provedeno firmou RISL i
několik úprav na kanalizaci (6 uličních vpustí,
2 poklopy, nová uliční vpusť a potrubí na
Letníku u autobusové zastávky a kompletní rekonstrukce kanalizace na
křižovatce u křížku). Dále byla provedena oprava přejezdu na pole směrem
na Krahulov a úpravy vozovky v ulici u Rosenbaumů. Za kanalizační
úpravy obec zaplatila celkem 186 027 Kč, náklady na zbudování vodovodu naleznete v následující
tabulce.
Finanční vyhodnocení akce „Mezouň – vodovod“
Dotace Ministerstva zemědělství
Podíl obce
Vícepráce – hlavní řad
Celkem hlavní řad
Vodovodní přípojky občanů
Vodovod celkem

(ceny uvedeny včetně DPH)

10 737 000 Kč
2 684 227 Kč
307 465 Kč
13 728 692 Kč
2 307 605 Kč
16 036 297 Kč (z toho podíl obce 2 991 692 Kč)

V současné době stále ještě probíhají jednání se společností VAK Beroun o smlouvě o provozování
vodovodu.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 2. prosince 2009 byl dále schválen investiční příspěvek za
napojení na vodovod pro domy, které dosud nejsou připojeny. Částka za napojení činí
15 000 Kč pro každý jednotlivý dům.
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Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod
V této záležitosti došlo k pokroku v tom, že proběhla změna územního plánu č. 1, týkající se místa pro
čistírnu odpadních vod (dále jen „ČOV“). Na základě této změny bylo obnoveno územní řízení v této
věci. Toto řízení je komplikované a časově náročné vzhledem k tomu, že se k němu musí vyjadřovat
odbory dvou pověřených úřadů a tím i krajského úřadu (mimo naší obec prochází kanalizace územím
Nučic, tedy v okrese Praha-západ, a voda z ČOV končí v Radotínském potoce – Praha-západ).
Po dořešení všech problémů s územním řízením bude zahájeno zpracování projektu pro stavební
řízení, které by mělo být ukončeno do poloviny příštího roku. Na podzim příštího roku by obec měla
požádat o dotaci na výstavbu kanalizace na Ministerstvu zemědělství a výstavbu ČOV u krajského
úřadu.
Tuto záležitost popisujeme podrobněji vzhledem ke kritice, která vůči zastupitelstvu zaznívá.
Projektant a obec musí řešit řadu nelogických záležitostí daných legislativou a přístupem úřadů
sousedního okresu.

Příprava rekonstrukce mateřské školy
Letos byla zpracována projektová dokumentace, která předpokládá
odstranění stávajících staveb a výstavbu nové mateřské školy. Při řešení
byla v maximální možné míře respektována kritéria pro podání žádosti na
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) s cílem získání maxima bodů.
5. října 2009 byla podána a přijata žádost o dotaci z operačního programu
EU na tuto akci u SZIF. Je zde však značný převis žádostí.
Stavba bude řešena jako víceúčelová a je v ní počítáno s klubem pro seniory (s možností stravování
seniorů) a s využitím pro vzdělávací centrum seniorů a ostatní veřejnosti.

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. Obec získala jeden malý pozemek, o dalších se stále jedná. Je
nutno dosáhnout shody s dalším žadatelem o část těchto pozemků.

Příprava akcí pro příští rok
V příštím roce budeme žádat o dotace na následující akce:
-

Rekonstrukce komunikace pro pěší (Středočeský kraj, program FROM)

-

Odbahnění rybníka a rekonstrukce hrází (Středočeský kraj, Fond životního prostředí)

-

Výsadba zeleně podél poldru (Středočeský kraj, Fond životního prostředí)

-

III. ročník akce „Mezouňský zavírák“ (Středočeský kraj, Fond kultury)

-

Oprava a údržba hřiště (Středočeský kraj, Fond sportu a mládeže)

-

Vybavení dětského hřiště dětským mobiliářem (Ministerstvo pro místní rozvoj)
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Co se nám v letošním roce nepodařilo
Nezdařilo se dosud získat pozemek vedle bytovky ZD Mořina. Pozemkový fond podmiňoval vydání
pozemku dohodou se ZD. Pozemek by se měl rozdělit mezi obec a ZD Mořina a obec by měla získat
od Pozemkového fondu pozemek o výměře cca 1000 m2 – částečně na komunikaci a částečně na
zástavbu.
Pouze částečný pokrok nastal v případě dokončení komunikace v lokalitě Pod Hájem. Byla
schválena projektová dokumentace pro dokončení komunikace. Slib ze strany firmy Rastas na
dokončení celé akce, včetně řešení příjezdové komunikace k této lokalitě od obce, zatím splněn nebyl.

Různé informace
Změna člena obecního zastupitelstva
V letošním roce došlo ke změně ve složení obecního zastupitelstva. Dne 3. července 2009 rezignoval
na svou funkci pan Josef Mezulián a na uvolněné místo nastoupil pan Vladimír Holovský.

Zajímavosti z evidence obyvatelstva
Ke dni 20. prosince 2009 bylo v obci trvale
hlášeno celkem 514 obyvatel, z toho 11 cizích
státních příslušníků. K výše uvedenému datu
bylo v obci celkem 186 domů s číslem
popisným (nejvyšší číslo popisné je 188).

2007 2008 2009
Narození
7
2
3
Úmrtí
6
1
2
Přihlášky k trvalému
13
15
23
pobytu
Odhlášky z trvalého
2
7
2
pobytu
Nárůst počtu obyvatel tak pokračuje od roku 1991,
Sňatky
3
9
8
kdy zde bylo hlášeno pouze 397 obyvatel, což je Rozvody
1
2
2
přibližně počet jako mezi roky 1880 a 1890. Tehdy
však bylo v obci jen 57 domů. Nejvíce obyvatel měla Mezouň v roce 1930, kdy zde žilo 584 lidí
(celkem zde bylo 108 domů).

Kulturní a sportovní akce v roce 2009
Ve dnech 4. a 5. dubna uspořádalo občanské sdružení KSK Mezouň akci
s názvem „Staré mezouňské filmové svitky“. Byly zde promítány krátké
filmy, které zachycují život v Mezouni v letech 1972-76. Výtěžek byl
věnován na dětský den v Mezouni (proběhl 30. května).
Dále KSK Mezouň uspořádalo 2 nohejbalové turnaje (jeden 23. května a
druhý 12. září). 5. září pak proběhl na hřišti za velmi chladného počasí
druhý ročník hudebního minifestivalu „Mezouňský zavírák“, který byl
opět velmi úspěšný.
3. října proběhlo na obecním úřadě vítání občánků, kdy starosta obce
přivítal tyto tři nové občánky: Zdeňka Kubásková, Natálie Gürtlerová a
Anna Marková.
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Obecní úřad a obecní zastupitelstvo
Aktuální složení zastupitelstva:

Obecní úřad:

Starosta: Ing. Miroslav Hrubý, čp. 23
Místostarosta: Martin Kokrda, čp. 117

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

Členové zastupitelstva:
-

Vladimír Holovský, čp. 93
Jiří Hrdlička, čp. 75
Karel Jelínek, čp. 58
Hana Kailová, čp. 128
Libor Valenta, čp. 161

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

Likvidace 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 se prodávají na obecním úřadě. Za 1 ks zaplatí občané 20 Kč, dalších
20 Kč doplácí obec ze svého rozpočtu. Za jeden pytel se tak zaplatí celkem 40 Kč.
Svoz pytlů 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.
Směsný odpad
Svoz popelnic probíhá každé pondělí. Platí se za skutečný odvoz (evidence pomocí
čárového kódu, který získáte na obecním úřadě). Za 1 odvoz se platí 56 Kč.

