ZÁPIS č. 06/2013
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného
dne 7. 10. 2013 v budově OÚ v Mezouni
Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana Kailová,
Doc. MUDr. František Chaloupka, CSc., Martin Kokrda
PROGRAM JEDNÁNÍ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na r. 2013
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vedení elektřiny - stará hasičárna
Cenové nabídky na opravu komunikací a kanalizace
Cenová nabídka na výměnu veřejného osvětlení v ulici č.parc. 105/3
Smlouva o dílo Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. – Ing. Butor
Ostatní - žádosti o vyjádření k projektovým dokumentacím na stavbu RD
- vedení dešťové kanalizace (odvodnění budované komunikace u p. Kučírka)
- darovací smlouva manž. Humlovi
- žádost o směnu pozemků – ing. Novotný (Na Vyhlídce)
- Ing. Svatoňová – nový návrh umístění reklamy
- paní Kůrovcová – nepovolená stavba RD

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání. Dále navrhla na zapisovatele
paní Janu Jelínkovou.
Ověřovateli byli určeni paní Hana Kailová a pan Martin Kokrda.
1) Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2013
Paní Jelínková seznámila zastupitelstvo s návrhem rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu obce na rok
2013. Úprava rozpočtu zohledňuje mj. zvýšené náklady na svoz komunálního odpadu, nákup

nového účetního programu, doúčtování neinvestičních nákladů na ZŠ Nučice a zapojení
dotace na volby do Poslanecké sněmovny a následné čerpání závazných ukazatelů rozpočtu.
Rozpočtovým opatřením dojde k přesunu finančních prostředků v rámci jednotlivých
závazných ukazatelů. Rozpočet nebude navyšován.
OZ schvaluje navržené rozpočtové opatření č. 2 všemi hlasy.
2) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vedení elektřiny - stará
hasičská zbrojnice
Paní starostka v souvislosti s řešením zavedení elektřiny do budovy bývalé staré hasičské
zbrojnice seznámila OZ s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pro ČEZ Distribuce na vedení elektřiny přes pozemky obce.
OZ schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vedení elektřiny
přes pozemek obce č.parc. 400/4 všemi hlasy.
3) Cenové nabídky na opravu komunikací a kanalizace
OZ schválilo záměr opravit ještě v letošním roce místní komunikace a kanalizaci, které byly
poškozeny vlivem červnových povodní.
Paní starostka předložila obecnímu zastupitelstvu cenové nabídky na opravu těchto
komunikací a kanalizace. Nabídkového řízení se zúčastnily 4 firmy: Risl, s.r.o., Šlehofer
s.r.o., Tenza s.r.o. a firma Šťastný asfalt, s.r.o. OZ schvaluje dodavatelem firmu, která podala
nejnižší cenovou nabídku opravy komunikací a to Šťastný asfalt, s.r.o.
Firma Štastný asfalt s.r.o. bude oslovena s žádostí o opravu 1. části komunikací a to od
autobusové zastávky komunikace „v Uličce“.
Firma Risl, s.r.o. bude dodavatelem oprav kanalizace a kanalizačních vpustí.
OZ schvaluje dodavatele oprav všemi hlasy.

4) Cenová nabídka na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici č.parc. 105/3, 400/1, 406
a 407/3
Firma ČEZ bude v obci realizovat stavbu „posílení kNN z TS Bytovky“. V trase tohoto
vedení bude probíhat i rekonstrukce veřejného osvětlení jako vynucená investice.
V této souvislosti byly vyzvány 3 firmy k předložení cenových nabídek na realizaci stavby
„rekonstrukce veřejného osvětlení v souvislosti s demontáží ČEZu“ a to nadzemní část.
Cenové nabídky (bez DPH) předložily firmy Energo Final, s.r.o – 150 999,-- Kč,
Elektromontáže s.r.o. – 142 013,-- Kč a Petr Rada – Elektro, Loděnice – 131 908,-- Kč
Byla vybrána firma Petr Rada – Elektro, která předložila nejnižší cenovou nabídku.
Dodavatelem zemní části vedení v trase pokládky NN za cenu 114 444,-- Kč bude firma
Energo Final, s.r.o., která je současně dodavatelem výše uvedené akce ČEZu.
OZ schvaluje dodavatelem zemní části veřejného osvětlení firmu Energo Final, s.r.o. všemi
hlasy.
OZ schvaluje dodavatelem vrchní části veřejného osvětlení firmu Petr Rada – Elektro všemi
hlasy.
5) Smlouva o dílo s firmou Vodohospodářské inženýrské služby, a.s na zpracování
dokumentace pro provedení stavby kanalizace a ČOV
Paní starostka informovala OZ, že v souvislosti s co největší připravenosti veřejné zakázky
výstavby kanalizace a ČOV v obci, je nutno před zahájením výběrového řízení připravit
projektovou dokumentaci pro provedení stavby a případně upřesnit řešení vedení kanalizace
a ČOV.
OZ požaduje k tomuto tématu další upřesňující schůzku, která se bude konat 15. 10. 2013
za přítomnosti zpracovatele Ing.Butora.
6) Ostatní –
- Žádosti o vyjádření k jednotlivým projektovým dokumentacím na stavbu RD
Předáno stavební komisi, která žádosti projedná po ukončení veřejného zasedání.
- Vedení dešťové kanalizace (odvodnění budované komunikace v lokalitě č. 11)
Paní Jelínková předložila OZ žádost stavebníků v lokalitě č.11 ÚP o souhlas s vedením
odvodnění komunikace kanalizací před pozemek pana Soukupa a souhlas s možností
zaplocení pozemku č.parc. 135/113 v souvislosti s vedením kanalizace.
OZ schvaluje řešení odvodnění komunikace v lokalitě 11 kanalizací přes pozemek
č.parc. 135/113 a souhlasí se zaplocením tohoto pozemku. Změna bude řešena formou
dodatku k uzavřené plánovací smlouvě.
- Darovací smlouva - manželé Humlovi
Obecní zastupitelstvo schvaluje dohodu o poskytnutí příspěvku na infrastrukturu obce od
manželů Humlových ve výši 15 000,-- Kč všemi hlasy.
- Žádost o směnu pozemků – ing. Novotný (Na Vyhlídce)
Paní starostka předložila OZ žádost pana Ing. Novotného o směnu pozemků obce
č.parc. 228/18 a 232/1 za část poz.č.parc. 228/12 a 228/11.
OZ nesouhlasí s navrhovanou směnou a trvá na předchozím návrhu řešení přístupu na
pozemek č.parc. 228/11 formou věcného břemene za podmínek oddělení části poz.
č.parc. 228/11 a 228/ 12 na komunikaci.
- Žádost firmy Schenker – nový návrh umístění reklamy
Paní starostka seznámila OZ s novým návrhem umístění reklamy na poz.č.parc. 400/4
v k.ú. Mezouň firmou Schenker, s.r.o.
OZ schvaluje umístění reklamy na poz.č.parc. 400/4 dle předloženého návrhu všemi hlasy.

- Nepovolená stavba rodinného domu na pozemku č.parc. 271/41 v k.ú. obce Mezouň
Na pozemku č.parc. 271/41 probíhá výstavba rodinného domu. Přes veškeré urgence
stavebník dále pokračuje ve stavbě a na výzvy obce nereaguje. Odbor výstavby MěÚ
v Berouně vyzval stavebníka k okamžitému zastavení prací a zahájil řízení k odstranění
stavby. Majitelka pozemku neakceptuje ani výzvu odboru výstavby.
- Rozšíření stanovišť kontejnerů na tříděný odpad
OZ projednávalo možnost umístění dalších kontejnerů na tříděný odpad a to v lokalitě „Pod
hájem“ a dále v „Zadních domkách“ u Majerů. Kontejnery budou obcí zakoupeny.
- Dotace sdružení KSK – II. část
Paní Jelínková předložila OZ žádost KSK Mezouň o poskytnutí druhé části dotace na
činnost. Dotace je zahrnuta do rozpočtu obce na rok 2013.
OZ schvaluje poskytnutí 2. části dotace KSK Mezouň ve výši 10 000,-- Kč všemi hlasy.

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 20.00 hod.
ukončeno.

Jana Jelínková
zapisovatel

Hana Kailová
ověřovatel

Hana Braunová
starostka

Martin Kokrda
ověřovatel

USNESENÍ č. 06/2013
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 7. 10. 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, Doc. MUDr. František Chaloupka, CSc., Martin Kokrda

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na r. 2013.
2) Smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vedení
elektřiny přes pozemek obce č.parc. 400/4.
3) Firmu Štastný asfalt s.r.o. jako dodavatele oprav místních komunikací.
Firmu Risl, s.r.o. jako dodavatele oprav kanalizace a kanalizačních vpustí.
4) Dodavatele zemní části veřejného osvětlení v trase pokládky NN dle PD
„Mezouň posílení kNN z TS Bytovky – obnovení VO“ firmu Energo Final, s.r.o. ,
Dodavatele vrchní části veřejného osvětlení v trase pokládky NN dle PD
„Mezouň posílení kNN z TS Bytovky – obnovení VO“ firmu Petr Rada – Elektro,
Loděnice.
5) Řešení odvodnění komunikace v lokalitě 11 kanalizací přes pozemek č.parc. 135/113 a
souhlasí se zaplocením tohoto pozemku formou dodatku k plánovací smlouvě.
6) Dohodu o poskytnutí příspěvku na infrastrukturu obce od manželů Humlových ve výši
15 000,-- Kč.
7) Umístění reklamy firmy Schenker,s.r.o. na poz.č.parc. 400/4 dle předloženého návrhu.
8) Poskytnutí 2. části dotace KSK Mezouň ve výši 10 000,-- Kč

Toto usnesení č. 06/2013 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 7.10. 2013.
Hana Braunová
Starostka obce

