
 ZÁPIS č. 01/2013 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne  11.2.2013 v budově OÚ v Mezouni 
 

Přítomni: Hana Braunová,  Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana Kailová, 

Martin Kokrda, Doc.MUDr. František Chaloupka,CsC. 

 
PROGRAM  JEDNÁNÍ 

 
1) Smlouva o věcném břemeni s Telefonica O2 

2) Plán rozvoje obce Mezouň  

3) Podání žádosti o dotaci na oplocení hřiště  z fondu MMR 

4) Rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu ve „Špejchaře“ 

5) Ostatní  

 

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání.  Dále  navrhla na zapisovatele  

paní Janu Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni  pan Ivan Ouřadník a paní Hana Kailová. 

 

 
1) Smlouva o věcném břemeni se společností Telefonica O2 

Paní starostka seznámila OZ s návrhem smlouvy o věcném břemeni na podzemní komunikační vedení  

na pozemcích č.parc. 400/1 a 405 v k.ú. obce Mezouň za jednorázovou úplatu 51 200,-- Kč.  

OZ schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni na poz.č.parc. 400/1 a 405 v k.ú. Mezouň všemi 

hlasy. 

 

2) Plán rozvoje obce Mezouň na roky 2013–2014 

Paní starostka seznámila zastupitelstvo  s navrženým plánem rozvoje obce Mezouň na roky 2013–2014. 

Jedná se o upřesnění předchozího plánu rozvoje a jsou zde zapracovány i záměry obce vycházející ze 

strategie regionu Český kras – Pláně na roky 2009–2015. 

OZ schvaluje plán rozvoje obce Mezouň na roky 2013–2014 všemi hlasy. 

 
3) Podání žádosti o dotaci na oplocení sportovního hřiště  z fondu MMR ČR 

Paní  starostka informovala o možnosti podání žádosti o dotaci na zbudování nového oplocení 

hřiště na poz.č. 179/1, 180/1, 180/9 a 401/1 za celkové náklady  140 000,-- Kč. 

OZ schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na oplocení hřiště všemi hlasy. 

 
4) Rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu ve „Špejchaře“ 

V souvislosti s akcí ČEZu vedení kabelového NN od  č.p. 49-67  realizuje obec vyvolanou 

investici rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu v trase vedení kNN. 

Paní starostka předložila OZ návrh cenové nabídky  firmy Elektromontáže, s.r.o. Lety na 

zhotovení veřejného osvětlení  a rozhlasu v trase vedení kNN za celkovou cenu 120 138,- Kč 

bez DPH. 

OZ schvaluje realizaci akce firmou elektromontáže za cenu 120 138,-- Kč bez DPH všemi 

hlasy. 

 
5) Ostatní  

- přístavba chaty v Háji na poz.č.parc. 399/85 

  OZ souhlasí s přístavbou objektu za předpokladu dodržení závazných regulativů územního  

  plánu pro tuto oblast.  
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- rekonstrukce bývalé staré hasičské zbrojnice 

  Paní Jelínková  předložila   návrh  PD   firmy  Ateliér Dvořák na stavební úpravu a řešení   

  přípojek vody, elektřiny a  kanalizace v tomto objektu. Obec zajistí stavební povolení na  

  stavební úpravy a nájemce pan Heller stavební úpravy ve smyslu nájemní smlouvy zrealizuje.  

  OZ schvaluje návrh PD na  stavební úpravy a objednává u firmy Ateliér Dvořák inženýrské  

  práce na tuto akci. 

 
Diskuse 

- V diskusi vystoupil pan Mezulián a poukazoval na problém neúměrného provozu nákladní dopravy  

v obci vlivem  zřízení parkoviště  pro  nákladní automobily v soukromých prostorách bývalého 

kravína.  

Dále upozornil na vzniklý požár v tomto areálu v září minulého roku. K tomu předal OZ 

fotodokumentaci na CD a žádal, aby se OZ touto problematikou vážně zabývalo.  

- V souvislosti s akcí ČEZu - pokládka kabelového vedení NN od č.p. 47-69 sdělil pan Mezulián, že 

podal stížnost na odboru výstavby MěÚ v Berouně na nepřizvání ke stavebnímu řízení. Akce neřeší, 

i přes příslib projekční firmy, odstranění stávajícího sloupu u vjezdu do č.p. 12 a znemožňuje tak 

opravit historickou bránu do objektu. 

OZ bere informaci na vědomí. Problematikou zátěže nákladními automobily se již zabývá. 

 

V diskusi dále vystoupil pan Benda – zástupce majitele pozemku Na kopanině. Požádal obec o 

součinnost při řešení výstavby RD v této lokalitě.  K pozemku č.par. 60/22 vede přístupová cesta, 

která je v soukromém vlastnictví a nemá parametry místní komunikace dle závazných regulativů ÚP. 

Z diskuze vyplynulo, že obec poskytne součinnost při jednání s jednotlivými vlastníky sousedních 

pozemků a umožní jednání v prostorách obecního úřadu.  

 

 

 

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body  programu,  bylo jednání  ve  19.30 hod. 

ukončeno. 

 

 

 

 
Jana Jelínková                                     Hana Braunová         

 zapisovatel                                                                                        starostka 

 

 

 

Ivan Ouřadník                                                    Hana Kailová 

  ověřovatel                                                                                                         ověřovatel 
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USNESENÍ č. 01/2013 

 

ze  zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 11.2.2013   

v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb. 

 
Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník,  Mgr. Jan Škeřík,  

Hana Kailová,   Martin Kokrda, Doc.MUDr. František Chaloupka,CSc. 

 

 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1)  smlouvu se společností Telefonica 02  o věcném břemeni na podzemní komunikační vedení  na  

      pozemcích č.parc. 400/1 a 405 v k.ú. obce Mezouň za jednorázovou úplatu 51 200,-- Kč.  

 

2)  plán rozvoje obce Mezouň na roky 2013–2014 

 

3)  podání žádosti o dotaci z MMR na oplocení hřiště 

 

4)  zhotovení veřejného osvětlení  a rozhlasu v trase vedení kNN za celkovou cenu 120 138,-   

     Kč bez DPH firmou Elektromontáže, s.r.o.  Lety 

   

5)  návrh PD na  stavební úpravy staré hasičské zbrojnice a zadání inženýrských prací   u   

     firmy Ateliér Dvořák 
 

 

 

Toto usnesení č. 01/2013 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze  dne  11. února 2013.                                        

        

 

 

 

Hana Braunová 

Starostka obce 


