
ZÁPIS č. 01/2014 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného 

 dne 4. 2. 2014 v budově OÚ v Mezouni 
 

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

Doc. MUDr. František Chaloupka, CSc.,  Mgr. Jan Šleřík 

Omluven: Martin Kokrda 
 

PROGRAM  JEDNÁNÍ 

 

1) Kanalizace  a  ČOV  variantní  řešení 

2)  MAS  Karlštejnsko, MAS Jihozápad 

3)    VaK Beroun  - jednání o vodném v MŠ 

4)    Odměna členů OZ od 1. 1. 2014 

5)    Ostatní  

 

 

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

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

  

1) Kanalizace a ČOV -  variantní řešení 

Paní starostka uvedla, že z minulého jednání OZ vyplynul požadavek zpracovat další posudek 

pro porovnání ekonomické efektivnosti řešení kanalizace a ČOV. Cenová nabídka za 

zpracování tohoto posudku byla příliš vysoká a proto OZ schválilo maximální finanční limit 

za zpracování posudku do 35 000 Kč. Pan Ing. Hrubý předloží stanovisko obce předkladatelce 

cenové nabídky. 

 

2) MAS Karlštejnsko, MAS Jihozápad  

Na základě dosavadních zkušeností s Místní akční skupinou Karlštejnsko a možnostmi dotací, 

které nové programovací období 2014–2020 přinese nejen pro obce, ale také pro spolky 

a podnikatele působící na jejich území, se obec  rozhodla o vyčlenění z MAS Karlštejnsko 

a začlenění svého území do nově zakládané Místní akční skupiny Jihozápad. 

Zastupitelstvo obce Mezouň schvaluje záměr zařazení správního území obce Mezouň do 

územní působnosti zakládané Místní akční skupiny Jihozápad. 

 

3)  VaK Beroun  - jednání o vodném v MŠ 

V souvislosti s havárií vodoměrné šachty v mateřské škole a únikem značného množství pitné 

vody bylo společností Vak Beroun vyměřeno vodné ve výši 54 000,-- Kč. 

O snížení platby za vodné bude obec dále jednat s provozovatelem vodovodu VaK 

Beroun, a.s. OZ pověřuje paní starostku a pana Mgr. Jana Škeříka jednáním s firmou VaK 

Beroun, a.s. 

 

4)  Odměna členů OZ od 1. 1. 2014 

Vzhledem k novele vyhlášky o odměňování členů obecního zastupitelstva informovala paní 

starostka o možnosti úpravy odměn členů obecního zastupitelstva. 

Obecní zastupitelé konstatovali, že nebudou měnit výši odměňování. 

 

5) Ostatní 

- Dodatek ke smlouvě o dopravní obslužnosti 

Paní starostka předložila OZ návrh dodatku č. 5  ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve 

veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2019 pro linku 311, který spočívá ve 

zvýšení podílu obce Mezouň na náhradě ztráty za provoz linky 311 na 109 384,30 Kč ročně. 

OZ schvaluje dodatek č. 5 všemi hlasy 



 

Dále následovala diskuse občanů 

 

p. Mezulián podal dotaz, zda je již připraven projekt na kanalizaci a ČOV,  který by se mohl 

podat  na žádost o dotaci. 

Paní starostka uvedla, že jedna verze projektu je již plně připravena a byla již 2x  podána 

s žádostí o dotaci na kanalizaci a ČOV. Bohužel bezúspěšně. (V roce 2013 nebyly vhodné 

dotační  programy  vyhlášeny). 

Zpracovávají se posudky efektivnosti na další varianty řešení  kanalizace a ČOV. 

 

p. Ing. M. Hrubý podal dotaz, zda se budou muset zrušit rodinné ČOV.  

Paní starostka uvedla, že tyto otázky a další dotazy  budou zodpovězeny odbornou firmou na 

jednání s občany dne 18. 2. 2014  na hřišti. 

 

p. Kos – černá skládka u Březné jak bude řešeno. 

Paní starostka uvedla, že proběhlo jednání s vlastníkem plata (hnojiště) u Březné se ZD 

Mořina ohledně odstranění skládky. Černá skládka bude odstraněna na náklady obce a ZD 

Mořina rovným dílem. Prostory budou dále ZD monitorovány a neoprávněné skládkování 

bude řešeno ve správním řízení prostřednictví MěÚ v Berouně. 

Současně byla na jednání se ZD Mořina řešena i skládka odpadu ze zahrádek  Na kopanině 

„U čarodějnic“. Tento pozemek má ZD pronajato od soukromého vlastníka a požaduje 

skládku odstranit. Obec je povinna na své náklady tuto skládku zlikvidovat. Bude tak učiněno 

do 30. 3. 2014 a s okamžitou platností bude další skládkování zakázáno. O tomto budou 

občané informováni prostřednictvím „Oběžníku“. 

 

Paní Prošková uvedla dotaz, proč ještě není dořešeno veřejné osvětlení v místě jejího bydliště. 

Paní  Jelínková sdělila, že práce na stavbě veřejného osvětlení probíhají a dokončují se v jiné 

části obce. Zdržení bylo i  vlivem počasí. Bude dokončeno neprodleně. 

 

p. Ing. Novotný  předložil opětovně žádost o směnu pozemků č.parc.228/18 a 232/1 ve 

vlastnictví obce za část svým pozemků č.parc. 228/12 a 228/11 za účelem zajištění přístupu 

k zastavitelnému území v lokalitě č. 7 územního plánu obce Mezouň. 

Předložené podklady budou projednány na pracovním jednání OZ a pan Ing. Novotný bude 

k jednání přizván. 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny  body  programu,  bylo jednání  ve  20.30 hod. 

ukončeno. 

 

 

 

 

  
Jana Jelínková                                     Hana Braunová         

 zapisovatel                                                                                        starostka 

 

 

 

Hana Kailová                        Ivan Ouřadník 

  ověřovatel                 ověřovatel 

 

 



 

 

USNESENÍ č. 01/2014 
 

ze  zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 4. 2. 2014 

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

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

Doc. MUDr. František Chaloupka, CSc., Mgr. Jan Škeřík,  

Omluven: Martin Kokrda 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1) Ukončení členství Obce Mezouň a vyjmutí správního území obce z Místní akční skupiny   

    Karlštejnsko.  

 

2) Záměr zařazení správního území Obce Mezouň do územní působnosti zakládané Místní  

    akční skupiny  Jihozápad   na období 2014–2020.  

        

3) Maximální finanční limit za zpracování posudku variantního řešení kanalizace a ČOV 

    do 35 000 Kč. 
 

4) Dodatek č. 5 ke Smlouvě  o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému   

    PID    na roky 2010 až 2019 pro linku 311 
 

 

Toto usnesení č. 01/2014  je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze  dne 4. 2. 2014      

 

 

 

 

 

Zapsáno v Mezouni dne  7. 2. 2014 

 

 

 

 

     

         Hana Braunová 

         Starostka obce                                    


