ZÁPIS č. 8/2006
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 3. listopadu 2006
v budově OÚ v Mezouni.
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Hana Kailová, Petr Tvrz, Jana Pelešková
Omluveni: Josef Mezulián, Martin Kokrda
Program:

1) Kontrola usnesení minulého zasedání, určení ověřovatelů
2) Čistota ovzduší a vod
3) Řešení zatrubnění strouhy od p. Zykána ke Krahulovu
4) Diskuse

1) Ověřovateli zápisu byli určeni p. Jelínek a p. Tvrz, zapisovatelkou p. Jelínková
2) Starosta podal informaci o problému spalování nekvalitního paliva a PET materiálu
občany a znečišťování ovzduší v obci. Přednesl náměty na řešení tohoto problému
- podpora občanů k přechodu na plynové vytápění, pomocí půjček od obce, popř.
od banky
p. Tvrz navrhl občany ještě ve větší míře zapojovat do třídění odpadu, aby se tím
zamezilo spalování nevhodných látek
p.Majer poukázal na ekonomický stimul a tím i důvod, proč občané topí tuhými
palivy.
Starosta vyzval OZ k přípravě námětů na řešení této situace na další jednání.
3) Odpadní vody v obci
Starosta informoval OZ o vypuštění odpadních vod do místní kanalizace, tato
kanalizace vyúsťuje u p. Zykána a zde tento odpad silně zapáchá a odtéká dále
ke Krahulovu. Byl projednáván problém, jak v tom občanům zabránit.
P. Peleška navrhl důslednou kontrolu dodržování Vodního zákona. Tím by se vyřešil
problém p. Zykána s minimálními náklady. Navrhl pozvat odborníka, který by
stanovil způsob odstranění problému, aby vynaložená finanční částka nebyly zbytečně
vyhozené peníze. Dále navrhl, aby občané obce byli seznamováni s pracemi v obci a
finančními náklady na ně vynaložené a též, aby se k nim mohli vyjadřovat.
P. Jelínek k tomuto sdělil, že plán činnosti a rozpočet je schvalován na veřejné schůzi
a zvolením zastupitelů ve volbách je na členy zastupitelstva delegována pravomoc ve
smyslu zákona č. 128/2000 Sb o obcích a rozhodování ve věcech veřejných.
P. Pelešková dále upozornila, že je třeba řešit nejprve situaci p. Zykána, protože
Budování í splaškové kanalizace v obci je dlouhodobá záležitost a navrhla odsunutí
prací na jarní období z důvodu možnosti posouzení nejvhodnějšího způsobu provedení
a oslovení co nejvíce firem.
P. Zykán s tímto řešením vyslovil souhlas.
P. Jelínek informoval, že výstavba kanalizace v obci je velmi náročná akce a je ji
možno realizovat pouze za pomoci dotací.
OZ navrhlo připravit dopis občanům s výzvou k respektování zákazu vypouštění
odpadních vod do povrchové kanalizace.
Starosta informoval OZ o řešení situace ohledně K ČOV a možnosti napojení se
do budoucna na biologickou čistírmu odpadních vod Nučice a zapojení firmy
VaK Beroun, a.s. do řešení celé situace.

P. Pelešková sděluje, že nesouhlasí s dalšími body programu, vzhledem k tomu, že
zasedání bylo starostou svoláno narychlo, protože firma RA.F.Schreier by měla již
6.11. 2006 začít s prací a 1.11. 2006 ještě nebyla známa žádná cenová nabídka ani
žádná smlouva o rozsahu a provedení prací.
OZ bylo informováno, že na tyto práce by měla nastoupit vybraná firma v pondělí dne
6.11. 2006 a současně byla předložena cenová nabídka firmy R.A.F. Schreier.
Další dvě cenové nabídky na realizaci zatrubnění u pana Zykána byly projednávány na
jednání OZ dne 10. 8. 2006 a vzhledem k výši ceny nebylo o dodavateli rozhodnuto.
Firma R.A.F. Schreier byla oslovena vzhledem k dobrým zkušenostem s její prací při
výstavbě nástupního ostrůvku v obci a cenová nabídka této firmy byla na jednání OZ
předložena.
V diskusi vyzval p. Peleška k zastavení celé akce, vzhledem k tomu, že zatrubnění
50 metrů nic neřeší a je to zbytečné plýtvání peněz obce.
P. Jelínek upozornil na to, že tuto kanalizaci bude do budoucna nutno stejně řešit a to
z důvodů rozšíření zastavitelného území obce v této lokalitě. Vedení této kanalizace
by se dále využívalo.
P. Jelínek l, aby se o věci hlasovalo. P. Pelešková nesouhlasí s hlasováním a žádá
z ekonomických důvodů celou akci zastavit s tím že na příštím zasedání OZ předloží
dalších nabídky na zhotovení kanalizace u p. Zykána a ověří platnost povolení na
zbudování kanalizačního vedení.
P. Jelínek upozorňuje, že bylo velmi obtížné vyjednat povolení k vedení kanalizace
podél silnice III. tř. u Správy a údržby silnic Kladno a je možno, že další povolení
nedostaneme a proto by bylo vhodné realizovat akci co nejdříve tak, jak bylo p.
Zykánovi přislíbeno a schváleno předešlým OZ.
P.Jelínek dává protinávrh na hlasování a požaduje hlasovat o realizaci zatrubnění
strouhy firmou R.A.F. Schreier se zahájením prací 6.11. 2006.
OZ je hlasováno o tom, zda 6.11. 2006 nastoupí firma R.A.F. Schreier - pro 1 hlas p.
Jelínek.
OZ je hlasováno o realizaci akce později až po předložení dalších cenových nabídek a
projednání na dalším OZ dne 9.11. 2006 - 4 hlasy pro.
1) Starosta chtěl dále informovat OZ o probíhajících jednáních ohledně správy KČOV
a kanalizace obce firmou VaK Beroun a podmínkách správy.
P. Pelešková uvedla , že toto jednání bylo svoláno za jiným účelem a navrhla věci
projednat na příštím zasedání tak jako další body starostou navrženého programu,
vzhledem k časové tísni se nemohla s těmito body seznámit a tudíž ani se k nim
vyjádřit.
Zasedání bylo ukončeno ve 22.30 hodin.

Jana Jelínková, v.r.
Zapsal

Karel Jelínek, v.r.
ověřovatel 1

Ing. Miroslav Hrubý, v.r.
Starosta

Petr . Tvrz, v.r.
ověřovatel 2

USNESENÍ 8/2006
z ustavujícího zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 3.listopadu 2006 v budově OÚ
v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, H. Kailová, P. Tvrz, J.Pelešková
Omluveni: Martin Kokrda, Josef Mezulilán
OZ schvaluje:
1) Odložení realizace zatrubnění strouhy u p. Zykána v délce 50 m a řešení
až po předložení dalších nabídek na zasedání dne 9.11. 06 a vybrání
dodavatele
OZ ukládá:
Starostovi:

1) Vypracovat výzvu občanům k respektování zákazu vypouštění
odpadních vod do dešťové kanalizace a zákazu spalování škodlivin

Místostarostce: 2) Předložit na dalším zasedání OZ cenové nabídky na zatrubnění
strouhy u p. Zykána
3) Ověřit platnost povolení k realizaci této akce

Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne 3.listopadu 2006.

Ing. Miroslav Hrubý, v.r.
starosta

