
 ZÁPIS č. 5/2007 
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne  13. srpna 2007 v budově 

OÚ v Mezouni. 
Přítomni: Ing. Miroslav  Hrubý, Karel Jelínek,  Hana Kailová, Libor Valenta,  
                Martin Kokrda, Jiří Hrdlička, Josef Mezulián 
 
Program: 1) Úprava rozpočtu obce na rok 2007 
     2) Řešení komunikace v lokalitě „Pod hájem“, výjezd z komunikace č. 406 na  

        hlavní silnici na Krahulově - rozcestí 
     3) Stavební úpravy a rekonstrukce střechy budovy OÚ 
     4) Kanalizace a ČOV jednání s obcí Nučice 
     5) Příprava výběrového řízení na stavbu vodovodu 
     6) - Smlouvy - s VaK Beroun na správu KČOV 
         - Darovací smlouvy 
         - Smlouva na věcná břemena na vedení plynu 
         - Smlouva o výpůjčce kontejneru 
         - Dodatek č. 4 ke smlouvě na vývoz popelnic   
     7) Ostatní    
Starosta navrhl na zapisovatele pí Jelínkovou, ověřovateli byli určeni p. L. Valenta a p.  
K. Jelínek . 
 
1) Úprava rozpočtu obce na rok 2007 
Pí Jelínková předložila OZ návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2007. Rozpočtovým 
opatřením dojde v souladu s ustanovením § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, k přesunu rozpočtových prostředků, aniž se změní celkový 
objem rozpočtu. OZ schválilo návrh rozpočtového  opatření č. 1 všemi hlasy.  Rozpočtové 
opatření je přílohou zápisu. 
 
2) Řešení komunikace v lokalitě „Pod hájem“, výjezd z komunikace č. 406 na hlavní 
silnici na Krahulově - rozcestí. 
a) Zástupci občanů žijících v lokalitě „Pod hájem“ p. Barnatová a p. MUDr. Chaloupka 
opětovně zdůraznili nutnost řešení špatné sjízdnosti nedokončené komunikace v jejich lokalitě. 
Pí Barnatová požádala obec o součinnost při řešení situace ohledně dobudování této 
komunikace firmou Rastas a  ve vztahu k referátu dopravy MěÚ v Berouně. 
OZ pověřilo starostu vyvolat jednání na referátu dopravy MěÚ Beroun ohledně výše 
uvedených problémů. Obec vyzve investora akce firmu Rastas ke zjednání nápravy a pozve 
zástupce firmy k jednání o řešení nesjízdné komunikace. 
 
b)  Dále pí Barnatová  upozornila na nebezpečí při výjezdu z komunikace č. 406 na Krahulově 
– rozcestí směrem na Loděnice. Výjezd je nepřehledný jak pro pěší tak pro motoristy. 
OZ pověřilo p. Valentu, aby v součinnosti s pí Barnatovou oslovili dopisem starostu obce 
Nučice, na jehož k.ú. se křižovatka nachází a referát dopravy MěÚ Černošice. 
 
3) Výběrové řízení na stavební úpravy a rekonstrukci střechy obecního úřadu 
Na základě předložených cenových nabídek byla vybrána firma W.O.S., s.r.o. Beroun. 
OZ schválilo firmu všemi hlasy. 
V souvislosti s výběrovým řízením byla řešena OZ otázka, zda vzhledem k vysokým 
finančním nárokům realizovat stavební úpravy a rekonstrukci střechy s přípravou na půdní 
vestavbu pro dva sociální byty v letošním roce, nebo zda od akce letos upustit. Jedná se pouze 



o přípravu na půdní vestavbu. Na akci byla poskytnuta dotace kraje ve výši 120 000,-- Kč a ta 
by se musela vrátit v případě, že by se akce neuskutečnila. 
OZ bylo hlasováno – pro 5 hlasů : ing. Hrubý, M. Kokrda, H.Kailová, K.Jelínek, L. Valenta 
                               - proti 2 hlasy: J.. Mezulián, J. Hrdlička 
Realizace akce v letošním roce byla schválena. 
Starosta byl pověřen podepsáním smlouvy o dílo s vybranou firmou.. 
 
4) Kanalizace a ČOV – jednání s obcí Nučice 
Starosta seznámil OZ se stanoviskem OZ Nučice jako reakci na naši žádost  o možnost využití 
biologické ČOV v Nučicích. OZ Nučice  žádost naší obce zamítlo. Dále se řeší možnosti 
umístění ČOV v k.ú. obce Mezouně. Vzhledem k tomu, že obec nevlastní vhodný pozemek, je 
jednáno s dalšími vlastníky pozemků tak, aby obec Mezouň mohla postavit ČOV vlastní. 
OZ souhlasí  všemi hlasy se zahájením jednání s vlastníky  o výkupu pozemků na ČOV. 
OZ souhlasí všemi hlasy se zahájením projektování ČOV v k.ú. obce Mezouň. 
OZ pověřuje starostu zahájením jednání a projektování v této věci . 
 
5) Příprava výběrového  řízení na stavbu vodovodu 
Podmínky výběrového řízení a návrh smlouvy o dílo na stavbu vodovodu byly OZ 
připomínkovány a starosta byl pověřen smlouvu konzultovat s VaK Beroun a dále byl 
pověřen prověřit možnost, zda by VaK Beroun mohl  zajistit stavební dozor na touto akcí. 
OZ schvaluje všemi hlasy komisi pro výběrové řízení na dodavatele stavby Mezouň – 
vodovod ve složení: 
Ing. M.Hrubý, Karel Jelínek, zást. VaK Beroun, Ing. L. Krnáč, Ing. J. Horych, 
náhradníci: M.Kokrda, J.Mezulián. 
 
6) Smlouvy 
Smlouva s VaK Beroun na správu K ČOV 
Členové OZ obdrželi k připomínkám Smlouvu o převzetí vody odpadní  VaK Beroun. 
Smlouva byla odsouhlasena všemi hlasy. 
Darovací smlouvy 
OZ schválilo všemi hlasy již dříve projednané darovací smlouvy Regionu Pláně  na 
a) Informační systém v obci včetně úprav veřejného prostranství a veřejné zeleně 
b) Turistická odpočívadla 
OZ schválilo všemi hlasy. 
Smlouva na věcná břemena na vedení plynu  
OZ schválilo všemi hlasy smlouvu projednanou na prac. jednání OZ  na věcná břemena na 
vedení plynu v obci  přes pozemky obce Mezouň. 
Dále starosta pověřil jednotlivé členy OZ zajištěním podepsání smluv na věcná břemena pro 
občany s termínem podpisu dne 31. 8. 2007 na obecním úřadě. 
Dodatek č. 4 ke smlouvě na vývoz popelnic 
OZ schválilo dodatek týkající se četnosti vývozu popelnic – 52 svozů ročně za  cenu  56,-- Kč 
za vývoz 1 popelnice. OZ schválilo všemi hlasy. 
Smlouva o bezplatné výpůjčce kontejneru na bílé sklo  
OZ projednalo smlouvu s firmou EKO-KOM na bezplatnou  výpůjčku 1 ks  kontejneru na bílé 
sklo v rámci dotace na třídění odpadu. 
OZ schválilo smlouvu všemi hlasy. 
 
 
 
 



7) Ostatní 
- Dělení pozemků č. parc. 103/1 a 99/2 
Starosta předložil OZ žádost pana Ing. Marka o souhlas s dělením pozemků v zastavitelném 
území obce a vyčlenění pozemků pro komunikaci.  
 
OZ nesouhlasí s navrženým dělením a požaduje dodržet požadavek obce a vyhl. č.501/2006  
určující velikost komunikací a veřejných prostranství v zastavitelném území – šíře 
komunikace 6 m a chodník šíře 2 m. 
 
- OZ projednalo zprávu o přezkoumání hospodaření sdružení VYKO a závěrečný účet   
VYKA za rok 2006 a materiály schválilo všemi hlasy. 
 
- OZ projednalo a chválilo zprávu o přezkoumání hospodaření Regionu Pláně a závěrečný 
účet regionu Pláně za rok 2006 všemi hlasy. 
 
 

Jednání OZ bylo ukončeno  ve  22.00 hod. 
 

 
 
Jana Jelínková, v.r.                                                                          Ing. Miroslav Hrubý, v.r. 
    zapisovatel                                                                                                   starosta 
 
 
Libor Valenta, v.r.                                                                                       Karel Jelínek, v.r. 
        ověřovatel                        ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



USNESENÍ č. 5/2007 
ze   zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 13. srpna 2007  v budově 

OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb. 
 

Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek,  Hana Kailová, Libor Valenta, Martin Kokrda,  
                Jiří Hrdlička,  Josef Mezulián 
 
OZ schvaluje: 
 

1) Rozpočtové  opatření č. 1/2007 na úpravu rozpočtu obce na rok 2007 
2)  Firmu W.O.S.  s.r.o. Beroun na dodavatele  stavebních prácí a rekonstrukci střechy  

obecního úřadu s přípravou na půdní vestavbu pro 2 sociální byty.  
3) Realizaci stavebních úprav a rekonstrukci střechy obecního úřadu uskutečnit v letošním 

roce a využít tak dotaci Krajského úřadu StČ kraje ve výši 120 000,-- Kč 
4) Zahájení jednání o výkupu pozemků pro ČOV 
5) Zadání projektování ČOV 
6) Složení komise na výběrové řízení na stavbu vodovodu dle bodu 5) zápisu 
7) Smlouvu s VaK Beroun na správu K ČOV 

   8)  Darovací smlouvy Regionu Pláně na: 
        a) Informační systém v obci včetně úprav veřejného prostranství a veřejné zeleně   
        b) Turistická odpočívadla 
   9)  Smlouvy na věcná břemena na vedení plynu v k.ú. obce Mezouň  přes pozemky ve  
        vlastnictví obce Mezouň. 
  10) Dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění vývozu popelnic  
  11) Smlouvu o bezplatné výpůjčce kontejneru na bílé sklo  
  12) Zprávu o přezkoumání hospodaření sdružení VYKO  a závěrečný účet VYKA za rok   
        2006  
  13) Zprávu o přezkoumání hospodaření Regionu Pláně a závěrečný účet regionu Pláně za     
        rok 2006 
 
OZ ukládá: 
 
Starostovi:       

1) Vyvolat jednání na referátu  dopravy MěÚ Beroun ohledně dokončení komunikace Pod 
hájem 

2) Projednání materiálů výběrového řízení a smlouvy o dílo na vodovod s VaK Beroun 
3) Zajistit stavební dozor na akci  Mezouň – vodovod 
 
Členům OZ 
Zajistit  podpisy smluv na věcná břemena na vedení plynu od občanů 
 
Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne 13. srpna 2007. 
 
 
    
                                                                                      
                                                                                         Ing. Miroslav Hrubý, v.r. 
                                                                                                    starosta  
 


