ZÁPIS č. 5/2008
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 20. října 2008
v budově OÚ v Mezouni.
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Hana Kailová, Karel Jelínek, Josef Mezulián
Omluveni: Libor Valenta, Jiří Hrdlička, Martin Kokrda
PROGRAM JEDNÁNÍ
1) Převzetí pozemků od Pozemkového fondu
2) Směna pozemků pro ČOV
3) Zaměření dotací z kraj. úřadu (POV), dotace v rámci mikroregionu Pláně, dotace v rámci
Karlštejnska
4) Zhodnocení průběhu výstavby vodovodu v obci
5) Výsledek průběžného kontrolního auditu
6) Informace z jednání regionu Pláně
7) Ostatní
Starosta navrhl na zapisovatele p. Jelínkovou, ověřovateli byli určeni p. J. Mezulián
a p. K. Jelínek.
1) Převzetí pozemků od Pozemkového fondu
Starosta seznámil OZ s možností bezúplatného převedení pozemků zbudovaného poldru
č. parc. 330/108, 330/109, 330/110, 330/111 a úplatného převodu pozemků s poldrem
bezprostředně sousedících č. parc. 330/106, 330/107 a 330/93 z vlastnictví Pozemkového
fondu ČR do vlastnictví obce. OZ schvaluje bezúplatný i úplatný převod pozemků všemi
hlasy.
2) Směna pozemků pro ČOV
V souvislosti s plánovanou výstavbou kanalizace a ČOV schvaluje OZ směnu pozemku
č. parc. 196/1 ve vlastnictví obce Mezouň za pozemek č. parc. 194/4 k.ú. Mezouň
ve vlastnictví rodiny Veselých dle zveřejněného záměru. OZ schválilo všemi hlasy.
3) Zaměření dotací z kraj. úřadu (POV), dotace v rámci mikroregionu Pláně, dotace
v rámci Karlštejnska
OZ projednalo možnosti dotací z grantů Středočeského kraje
- Grant sportu a volného času – OZ schvaluje v rámci tohoto grantu požádat o finanční
podporu na rekonstrukci osvětlení na sportovním hřišti a zpřístupnění svažité části hřiště
vybudováním schodů.
- Grant z fondu kultury OZ schvaluje v rámci tohoto fondu požádat o dotaci na podporu
veřejné hudební a společenské akce „Mezouňské ukončení léta“.
- Grant na podporu místních knihoven - OZ schvaluje v rámci tohoto fondu požádat
o dotaci na rozšíření informačního systému pro občany a vybavení místní knihovny o vlastní
výpočetní techniku.
- Grant z fondu Program obnovy venkova StČ kraje - OZ schvaluje v rámci tohoto
programu požádat o dotaci na II. etapu výstavby chodníku v centu obce podél hlavní
komunikace.
OZ dále projednalo a schválilo možnosti dotace v rámci regionu Karlštejnsko z evropských
fondů - Zastávky Karlštejnska na rekonstrukci autobusových zastávek „na Letníku“ a
„ve vsi“.
OZ schválilo podání žádostí o výše uvedené granty všemi hlasy.

4) Zhodnocení průběhu výstavby vodovodu v obci
Starosta podal OZ informaci o průběhu výstavby vodovodu v obci. Dodávka vody vázne na
zprovoznění vodojemu na Vysokém Újezdě v souvislosti s tím je nutno zvážit, zda dělat
částečnou kolaudaci vodovodu. S dodavatelem vodovodu je nutno řešit výstavbu vodovod.
přípojek (ukládání do malé hloubky). OZ bere informaci na vědomí.
5) Výsledek průběžného kontrolního auditu
Pí Jelínková informovala OZ o výsledku průběžného auditu za rok 2008 s tím, že nebyly
zjištěny závažné chyby a nedostatky. OZ bere informaci na vědomí.
6) Informace z jednání regionu Pláně
Starosta seznámil OZ s informací z jednání regionu. MASky, které působí v rámci regionu
Karlštejnko se musí spojit do jednoho celku. Je nutno vytvořit Strategický plán pro
Karlštejnsko, aby byla větší možnost uspět při výběru s možností čerpat dotace z evropských
fondů.
7) Ostatní
a) pí Kailová informovala OZ o trvalém nedostatku vody v MŠ. Je nutno zvážit opatření jak
situaci zajistit – zadat čerpání vody z nového vrtu a potom připojit na rozvod v MŠ.
Dále pí Kailová upozornila na havarijní stav sloupků na terase MŠ – OZ schválilo odstranění
sloupků firmou RISL, s.r.o.
Pí Kailová informovala OZ, že obec se přihlásila do akce „České vánoce s Ježíškem“, která
proběhne dne 9. 12. 2008. Tento den bude uspořádáno hromadné vypouštění balónků v rámci
celé republiky. Na akci bude uvolněno 2000 Kč z paragrafu občanské záležitosti dle
schváleného rozpočtu.
b) Pan Mezulián požaduje v souvislosti s budováním chodníku podél jeho objektu dohodu
s obcí na údržbu chodníku a položení dlažby až k vjezdu do jeho nemovitosti. Obec zajistí
zimní údržbu chodníku a položení dlažby. OZ schvaluje všemi hlasy.
c) Starosta informoval OZ o požadavku p. Kuldáska na pročištění potrubí pod můstkem na
jeho pozemek „u Krahulova“. Obec zajistí pročištění při údržbě vpustí v obci od VaK Beroun.
d) Starosta seznámil OZ s navrhovanou změnou jízdních řádů autobusů
e) Kupní smlouva na nákup poz. p.č. 198 pod autobusovou zastávkou na Letníku
Starosta v rámci uspořádání vlastnických vztahů předložil OZ návrh kupní smlouvy na
odkoupení pozemku pod autobusovou zastávkou „na Letníku“ o výměře 11 m2.
OZ schválilo smlouvu všemi hlasy.
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu,
bylo jednání OZ ve 21.00 hod ukončeno.

Jana Jelínková, v.r.
zapisovatel

Ing. Miroslav Hrubý,v.r.
starosta

Karel Jelínek, v.r.
ověřovatel

Josef Mezulián, v.r.
ověřovatel

USNESENÍ č. 5/2008
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 20. října 2008
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.

Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Hana Kailová, Josef Mezulián, Karel Jelínek
Omluven: p. Libor Valenta, Jiří Hrdlička, Martin Kokrda
OZ schvaluje:
1) Bezúplatný převod pozemků č. parc. 330/108, 330/109, 330/110, 330/111 v k.ú. obce
Mezouň z vlastnictví Pozemkového fondu do vlastnictví obce Mezouň
2) Úplatný převod pozemků č. parc. 330/106, 330/107 a 330/93 v k.ú. obce Mezouň
z vlastnictví Pozemkového fondu do vlastnictví obce Mezouň
3) Směnu pozemku č. parc. 196/1 ve vlastnictví obce Mezouň za pozemek č. parc.
194/4 k.ú. Mezouň
4) Smlouvu na nákup pozemku č. parc. 198 v k.ú. Mezouň pod autobusovou zastávkou
na Letníku
5) Podání žádostí o dotaci
- na zbudování II. etapy chodníku v rámci POV Středočeského na rok 2009
- rekonstrukci osvětlení a zpřístupnění svažité části hřiště vybudováním schodů.
na sportovním hřišti v obci z fondu sportu a mládeže
- podporu veřejné hudební a společenské akce „Mezouňské ukončení léta“ z fondu kultury
StČ kraje
- na rozšíření informačního systému a umožnění přístupu k internetu pro občany a
vybavení místní knihovny vlastní výpočetní technikou z fondu StČ kraje na podporu
knihoven
- podání žádosti o dotaci v rámci regionu Karlštejnsko na akci „Zastávky Karlštejnska“
na rekonstrukci autobusových zastávek v obci Mezouň

OZ ukládá:
Starostovi obce Ing. Miroslavu Hrubému
1) Zajistit podání žádostí o dotace
2) Zajistit pročištění potrubí pod můstkem p. Kuldáska
Toto usnesení č. 5/2008 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 20. 10. 2008

Ing. Miroslav Hrubý, v.r.
starosta

