ZÁPIS č. 3/2008
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 20. května 2008 v budově OÚ v Mezouni.
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Hana Kailová, Karel Jelínek, Martin Kokrda, Jiří Hrdlička,
Josef Mezulián Libor Valenta
Program: 1) Změna územního plánu obce č. 2
2) Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce
3) Závěrečný účet obce za rok 2007
4) Ostatní
Starosta navrhl na zapisovatele pí Jelínkovou, ověřovateli byli určeni p. M. Kokrda a
pí H. Kailová.
Starosta navrhl doplnit program o žádost obce Vysoký Újezd na změnu č. 2 územního plánu
obce Mezouň.
1) Změna územního plánu obce č. 2
Požadavek na změnu č. 2 územního plánu obce Mezouň přednesla pí Marie Severinová,
starostka Vysokého Újezda. Předložila studii na umístění komunikace na pozemku
č. parc.330/1 v.ú. Mezouň a na zařazení zastavitelného území mezi komunikací a navazujícím
zastavěným územím Vysokého Újezda (Na Marjánce).
Za umožnění vedení obchvatové komunikace nabízí Obec Vysoký Újezd přivedení
inženýrských sítí k hranici zastavitelného území č. 13 a bezplatné připojení pozemků ve
vlastnictví Obce Mezouň na tyto sítě. K tomu bude mezi obcemi uzavřena smlouva
o spolupráci.
Dále starosta tlumočil požadavek společnosti ČEZ na změnu územního plánu v umístění
trafostanic v obci a vedení vysokého napětí. OZ požaduje písemný návrh řešení a finanční
spoluúčast na pořízení změny územního plánu. Po tomto upřesnění bude jednáno o zařazení
do změny č. 2 ÚP.
OZ hlasovalo o pořízení změny č. 2 územního plánu obce Mezouň na základě návrhu obce
Vysoký Újezd. Bylo schváleno všemi hlasy.
OZ souhlasí, aby pořizovatelem změny č. 2 územního plánu obce Mezouň byl Městský úřad
Beroun, odbor regionálního rozvoje. Schváleno všemi hlasy.
OZ schválilo všemi hlasy, aby pověřeným zástupcem, který bude jednat za obec Mezouň při
pořizování změny č. 2 na Městském úřadě Beroun, odbor regionálního rozvoje, byl pan Ing.
Miroslav Hrubý a za obec Vysoký Újezd pí Marie Severinová, starostka obce.
2) Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce
Starosta předložil OZ návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Mezouň. Na základě
došlých stanovisek dotčených orgánů státní správy nebylo třeba návrh zadání změny č. 1
územního plánu obce upravovat.
OZ schválilo „návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Mezouň“ všemi hlasy.

3) Závěrečný účet obce za rok 2007
Paní Jelínková seznámila OZ se závěrečným účtem hospodaření obce, příjmy 3 434 202 Kč,
výdaje 3 259 190 Kč, úspora 175 011 Kč. Dále bylo OZ seznámeno se stavem majetku,
hospodařením v MŠ a se závěrem auditu (s výsledkem přezkoumání hospodaření obce
kontrolním orgánem krajského úřadu StČ kraje) za rok 2007 s tímto výsledkem: „Při
přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst.
3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.“
Závěrečný účet obce i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 jsou
přílohou tohoto zápisu.
OZ schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2007 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2007 bez výhrad všemi hlasy.
OZ schvaluje všemi hlasy hospodářský výsledek mateřské školy za rok 2007 ve výši
15 950 Kč a ukládá jeho převedení do rezervního fondu mateřské školy.
3) Ostatní
- Starosta obce seznámil OZ o jednání vlastníků pozemků v lokalitě č. 4 územního plánu.
Podal informaci o tom, že vlastníci pozemků zadali vypracování zastavovací studie dané
lokality. Studie bude realizována v režii vlastníků pozemků.
- OZ schvaluje proplacení faktury č. 28073 firmy RISL za výstavbu další etapy hlavního
vodovodního řadu v obci ve výši 4 513 099,--Kč
- Starosta podal informaci o problémech ničení hřiště čtyřkolkami a dále o skupině mládeže,
která na hřišti hrála paintball. OZ konstatovalo, že pokud se budou problémy opakovat, je
nutno ihned věc oznámit policii.
- Na základě informace z pracovního jednání zastupitelstva schválilo OZ všemi hlasy záměr
výstavby nové mateřské školy. Financování výstavby by mělo probíhat formou dotace
z Programu rozvoje venkova EU. O dotaci je nutno požádat do 6. 10. 2008. OZ schvaluje
zadání zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení firmě Ateliér Dvořák
Rudná všemi hlasy. OZ ukládá starostovi vypracovat objednávku s upřesněním zadání
na výstavbu nové MŠ.
- Pí Jelínková upozornila OZ na nutnost revize pojistných smluv, které má obec uzavřeny.
OZ pověřuje p. K. Jelínka zadáním prověření a posouzení vhodnosti současných pojistných
smluv pojišťovacímu makléři. Tato služba je bezplatná.
- Starosta upozornil OZ na nutnost uzavřít smlouvy na zemědělské pozemky. OZ ukládá
starostovi oslovit uživatele pozemků a připravit s nimi smlouvy o pronájmu půdy.
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu bylo jednání OZ ukončeno
ve 21.00 hod.
………………..
Jana Jelínková
zapisovatel
………………
Martin Kokrda
ověřovatel

…………………….
Ing. Miroslav Hrubý
starosta
……………………
Hana Kailová
ověřovatel

USNESENÍ č. 3/2008
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 20. května 2008
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.

Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Hana Kailová, Martin Kokrda, Jiří Hrdlička,
Josef Mezulián, Karel Jelínek,Libor Valenta
OZ schvaluje:
1) Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Mezouň všemi hlasy.
2) Pořízení změny č. 2 územního plánu obce Mezouň.
3) Pořizovatele změny č. 2 územního plánu obce Mezouň - Městský úřad Beroun, odbor
regionálního rozvoje.
4) Zástupce, který bude jednat za obec Mezouň při pořizování změny č. 2 na Městském úřadě
Beroun, odbor regionálního rozvoje, pana Ing. Miroslava Hrubého a za obec Vysoký
Újezd pí Marii Severinovou, starostku obce Vysoký Újezd.
5) Závěrečný účet obce za rok 2007 bez výhrad.
6) Hospodářský výsledek mateřské školy za rok 2007 ve výši 15 950 Kč a ukládá jeho
převedení do rezervního fondu mateřské školy.
7) Proplacení faktury č. 28073 firmy RISL za výstavbu další etapy hlavního vodovodního
řadu v obci ve výši 4 513 099 Kč.
8) Výstavby nové mateřské školy v areálu zahrady stávající mateřské školy.
9) Zadání zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení firmě Ateliér
Dvořák, Rudná.
OZ ukládá:
Starostovi obce Ing. Miroslavu Hrubému
1) Vypracovat objednávku s upřesněním zadání na výstavbu nové MŠ.
2) Oslovit uživatele pozemků ve vlastnictví obce a připravit s nimi smlouvy o pronájmu půdy.
Předsedovi stavební komise Karlovi Jelínkovi
1) Zadat prověření a posouzení vhodnosti současných pojistných smluv pojišťovacímu
makléři.
Toto usnesení č. 3/2008 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 20. 5. 2008.

Ing. Miroslav Hrubý
starosta

