ZÁPIS č. 3/2016
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 29. 3. 2016 v budově OÚ v Mezouni
Přítomni: Hana Braunová, Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, Zdeněk Veselý, Martin Kokrda, Ivan Ouřadník,
Hana Kailová
PROGRAM JEDNÁNÍ
1) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
2) Výběrové řízení – měřiče rychlosti
3) Smlouva s firmou VaK Beroun a.s.
4) Prodej poz.č.parc. 345/8
5) Biopopelnice - Smlouva na likvidaci bioodpadu
6) Ostatní
- Oprava cesty na Loděnice
- Školní autobus – informace
- Informace o vyhlášce o umísťování inž. sítí do komunikací
- Obecní pozemky užívané občany
- MŠ personálie
- Územní plán – změna velikosti pozemků
- Český svaz ochránců přírody – žádost o fin.podporu
- Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2016

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání. Dále navrhla za zapisovatele paní Janu
Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni paní Hana Kailová a pan Ivan Ouřadník.
1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny.
2) Výběrové řízení – rychlostní radary
V souvislosti s rozhodnutím OZ umístit na vjezdy do obce měřiče rychlosti, bylo zadáno výběrové řízení.
Cenové nabídky předložili 3 dodavatelé. Vybrána byla firma Bártek rozhlasy, s.r.o, která splnila požadavky a
předložila nejnižší cenovou nabídku – cenu 124 981Kč vč. DPH.
OZ schvaluje všemi hlasy dodavatele rychlostních radarů firmu Bártek rozhlasy, s.r.o. a pověřuje paní starostku
podpisem smlouvy o dílo.
3) Smlouva s firmou VaK Beroun, a.s
Pan Mgr. Škeřík informoval OZ o návrhu smluv s firmou VaK Beroun, a.s. na provozování vodohospodářského
zařízení – vodovodu a kanalizace. OZ schvaluje smlouvy všemi hlasy a pověřuje paní starostku jejich podpisem.
4) Prodej pozemku č. parc. 345/8
Na základě vyhlášeného záměru o prodeji poz.č.parc. 345/8 o výměře 63 m2 odděleného GP z poz.č.parc. 345/6
v k.ú. Mezouň schvaluje OZ všemi hlasy prodej pozemku manželům Rotovým za cenu 200 Kč/m2 a pověřuje
paní starostku podpisem kupní smlouvy.
5) Smlouva na likvidaci bioodpadu s firmou AVE Kladno
Bioodpad bude likvidován formou pronájmu biopopelnic za stejných podmínek jako v roce 2015.
OZ schvaluje všemi hlasy uzavření smlouvy na likvidaci bioodpadu na rok 2016 s firmou AVE Kladno.
7) Ostatní
Oprava cesty č. 406 na Loděnice
Paní starostka předložila OZ cenovou nabídku firmy Bedřich Málek na opravu části cesty na Loděnice před
domy č.p. 192, 180 až 164. Oprava bude spočívat ve vyspravení výtluků asfaltovou živicí a nástřikem v celé
ploše s předběžným termínem dodání do 14 dnů.
OZ schvaluje všemi hlasy opravu části místní komunikace firmou Bedřich Málek za cenu 100 000,-- Kč bez
DPH.
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Školní autobus směr Loděnice - Beroun
Paní starostka informovala OZ o možnostech obnovení ranního autobusového spoje do Loděnice a Berouna.
Navržené řešení prodloužit spoj č. 425 není reálné. Paní starostka bude dále jednat se zástupci Ropid o možném
zřízení nové autobusové linky.
Informace o vyhlášce o umísťování inž. sítí do komunikací
Paní starostka podala OZ informaci o nové vyhlášce ohledně umísťování inž. sítí do komunikací. Stavbu
plánované splaškové kanalizace tato vyhláška neohrozí. Všechna vyjádření a povolení byla zajištěna před
nabytím účinnosti této vyhlášky.
Obecní pozemky užívané občany
V souvislosti s kontrolou pozemků ve vlastnictví obce bylo zjištěno, že občané užívají některé obecní pozemky.
Je nutno občany oslovit a v případech, kde to bude možné, navrhnout řešení legalizace hranic pozemků
odprodejem užívané plochy.
Mateřská škola
Paní starostka seznámila OZ s nástupem nové paní učitelky do Mateřské školy.
Územní plán – změna velikosti pozemků
Paní starostka informovala OZ o žádostech občanů o změnu závazných regulativů územního plánu týkající se
minimální výměry stavebních pozemků. Změna se dá řešit pouze změnou územního plánu. OZ bude
zpracovávat nový územní plán. Zahájení příprav nového územního plánu se předpokládá na podzim letošního
roku.
Český svaz ochránců přírody – žádost o fin. podporu
Paní starostka předložila OZ žádost Českého svazu ochránců přírody - ZO Rokycany o finanční příspěvek na
činnost v roce 2016. ZO Rokycany provozuje záchrannou stanici živočichů a zajišťuje služby i pro naše
katastrální území. OZ schvaluje všemi hlasy poskytnutí finančního daru Českému svazu ochránců přírody – ZO
Rokycany ve výši 2 500,-- Kč.
Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2016
Paní Jelínková předložila OZ návrh rozpočtového opatření, které mj. zahrnuje pořízení rychlostních radarů a
finanční dar Českému svazu ochráncům přírody – ZO Rokycany.
OZ schvaluje všemi hlasy rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2016.
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 20.00 hod. ukončeno.

Jana Jelínková
zapisovatel

Hana Braunová
starostka

Hana Kailová
ověřovatel

Ivan Ouřadník
ověřovatel
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USNESENÍ č. 3/2016
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 29. 3. 2016
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Hana Braunová, Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, Zdeněk Veselý, Martin Kokrda, Ivan Ouřadník,
Hana Kailová
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Dodavatele rychlostních radarů firmu Bártek rozhlasy, s.r.o.
a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy o dílo.
2) Uzavření smluv s firmou VaK Beroun, a.s. na provozování vodohospodářského zařízení – vodovodu a
kanalizace a pověřuje starostku obce podpisem smluv.
3) Prodej pozemku č.parc. 345/8 o výměře 63 m2 v k.ú. obce Mezouň manželům Rotovým za cenu 200 Kč/m2
a pověřuje paní starostku podpisem kupní smlouvy.
4) Smlouvu na likvidaci bioodpadu na rok 2016 s firmou AVE Kladno.
5) Dodavatele oprav části místní komunikace č.parc. 406 firmu Bedřich Málek za cenu 100 000,-- Kč bez DPH.
6) Finanční dar Českému svazu ochránců přírody – ZO Rokycany ve výši 2 500,-- Kč.
7) Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2016

Toto usnesení č. 3/2016 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 29. 3. 2016.

Zapsáno v Mezouni dne 29. 3. 2016
Hana Braunová
Starostka obce
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