ZÁPIS č. 7/2006
ze zasedání OZ konaného 17.10. 2006 v budově OÚ v Mezouni.
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, M. Kokrda, Modrová I. Ouřadník, H. Braunová
Omluveni: H. Kailová
Program:

1) Kontrola usnesení minulého zasedání, poděkování čl. OZ za práci
2) Informace o jednání s VaK Beroun a obcí Nučice
3) Pozemek Pozemkového fondu č.parc 67/16 (u bytovky č. 22)
4) VYKO – zaměření pozemků pro věcná břemena
5) Projekt na vedení vodovodu od Vysokého Újezda
6) Ostatní

1) Starosta zahájil zasedání v 18 hod. Byli určeni ověřovatelé p. H.Kailová , Martin Kokrda
Kontrola usnesení minulého zasedání ze dne 27.9. 2006, úkoly jsou splněny
2) Starosta informoval OZ o situaci vyplynulé z výpovědi smlouvy o správě a údržbě KČOV
zaslané Obci Nučice. Po předání výpovědi Smlouvy na provozování a správu KČOV obci
Nučice, o kterém jsme infomovali i VaK Beroun, jsme obdrželi stanovisko VaK Beroun
k ukončení této smlouvy. Na základě tohoto stanoviska byla sjednána schůzka s obcí Nučice
za účasti VaK Beroun, a.s.
Starosta podal OZ informaci o výsledcích jednání na OÚ v Nučicích dne 16.10. 2006 ohledně
řešení situace společné KČOV za účasti zástupce starostky Obce Nučice a zástupců VaK
Beroun, a.s. Mgr. Paula. Z tohoto jednání vzešel zápis, který byl OZ předložen a ve kterém
se řešily 3 základní problémy: a) smluvní vztahy, b) vyrovnání nákladů, c) budoucí
spolupráce.
Obsah tohoto zápisu byl po projednání a diskusi OZ odsouhlasen a je nedílnou přílohou č. 1)
zápisu z jednání OZ.
Výše finančních prostředků určená na vyrovnání nákladů vzešla po úpravě a snížení
z odborného posudku vypracovaného VaK Beroun jako návrh na vypořádání finančních
vztahů mezi obcí Mezouň a Nučice (viz příloha č. 2 zápisu)
OZ s výší finančního vyrovnání souhlasí.
3) Starosta informoval OZ o vývoji jednání ohledně našeho požadavku na převedení pozemku
č. 67/16 v k.ú. Mezouň z Pozemkového fondu na Obec Mezouň. Seznámil OZ s tím, že
Zemědělské družstvo Mořina , které má rovněž o tento pozemek zájem, nabízí výměnou jiné
pozemky v k.ú. naší obce. Pozemky nebyly specifikovány.
OZ bere informaci na vědomí.
4) Starosta seznámil OZ s návrhem trasy vedení vodovodu z Vysokého Újezda do Mezouně
po obecních cestách směrem ke kontejneru u háje. OZ navrhlo vést vodovod po obecních
cestách a pak podél poldu směrem k domu p. Kůse..
Tuto variantu odsouhlasilo.
5) P. Jelínková podala infomaci o výsledcích jednání regionu Pláně a sdružení VYKO.

Na jednání VYKA byla odsouhlasena výše doplatku za zaměření vedení plynofikace pro
smlouvy na věcná břemena. Pro obec Mezouň činí tento poplatek dle přepočteného
koeficientu 126 752,--Kč . Tato částka by měla být uhrazena v měsíci listopadu 2006.

Vzhledem k tomu, že byl program vyčerpán, bylo zasedání ukončeno ve 21.00 hodin.
Jana Jelínková, v.r.
Zapsal

Hana Kailová, v.r.
ověřovatel 1

Ing. Miroslav Hrubý, v.r.
Starosta

Martin Kokrda, v.r.
ověřovatel 2

USNESENÍ 7/2006
ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 17. října 2006 v budově OÚ v Mezouni podle
zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, Martin Kokrda, E. Modrová, Ivan Ouřadník,
H.Braunová
Omluveni: H. Kailová

OZ schvaluje:
1) Vypořádání finančních vztahů mezi Obcí Nučice a Mezouň za provoz
KČOV za období let 2001 až 2003 ve výši 158 037 vč. DPH,
a za období 2004 až březen 2006 částku 110 252 Kč s tím, že budou
započítány uhrazené zálohy za uplynulá období ve výši 139 000,--Kč.
2) Trasu vedení vodovodu z Vysokého Újezda do Mezouně po obecních
cestách a podle plánovaného poldru směrem k domu p. Kůse.
OZ ukládá:
Starostovi
1) Písemně vyzvat obec Nučice k vypracování dodatku původní smlouvy
k provozování KČOV
2) Projednat s obcí Nučice ve smyslu bodu C) zápisu Nučice možnost
napojení další části obce Mezouň na KČOV s využitím pozemku ve
vlastnictví obce Nučice – cesty k uložení kanalizačního přivaděče.
3) Vyzvat ing. Bulváre k přeprojektování přivaděče vodovodu

Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne 17. října 2006.

Karel Jelínek, v.r
místostarosta

Ing. Miroslav Hrubý, v.r.
starosta

