ZÁPIS č. 01/2018
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného
dne 29.1.2018 v budově obecního úřadu v Mezouni
Přítomni: Hana Braunová, Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, Zdeněk Veselý, Martin Kokrda, Hana Kailová
Omluven: Ivan Ouřadník
Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání. Dále navrhla za zapisovatele paní Janu
Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni pan Martin Kokrda a paní Hana Kailová.
PROGRAM JEDNÁNÍ

1) Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2018
2) Spisová služba
3) Smlouva budoucí o věcném břemeni na vedení anodového uzemnění v pozemku obce
4) Zadání PD na rybník
5) Nová hnízda na tříděný odpad
6) Výběr firmy na dodávku a likvidaci kovového odpadu
7) Územní plán a regulační plán
8) Dořešení poz.č.parc.323
9) Zvýšení koeficientu pro daň z nemovitostí
10) Ostatní
Informace o pasportizaci komunikací
Informace - stavba kanalizace
Informace – místní šetření ke stavbě v chatové oblasti

Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny.
1) Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2018
Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2018. Jedná se mimo
jiné o příjem dotace na výkon státní správy, příjmy a výdaje spojené s prezidentskými volbami, roční splátku
úvěru a úroků z úvěru. Na vyrovnání rozpočtu budou použity úspory minulých období.
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na r. 2018 všemi hlasy.
2) Spisová služba
Paní starostka informovala OZ o ukončení platnosti smlouvy na poskytování spisové služby s Městským úřadem
Beroun, která byla realizována v rámci dotační podpory. Paní starostka osloví nejméně tři firmy pro zajištění
spisové služby přímo pro obec Mezouň.
3) Smlouva budoucí o věcném břemeni na vedení anodového uzemnění v pozemcích obce Mezouň
Pan Mgr. Škeřík seznámil OZ s návrhem smlouvy budoucí o věcném břemeni na vedení anodového uzemnění
na pozemcích ve vlastnictví a k.ú. obce Mezouň č.parc. 79/12, č. 79/13, č. 79/14 a č. 406 v předpokládané délce
69 bm za cenu 250,-- Kč za 1 bm.
OZ schvaluje všemi hlasy uzavření smlouvy budoucí o věcném břemeni na vedení anodového uzemnění na
pozemcích ve vlastnictví a k.ú. obce Mezouň č.parc. 79/12, č. 79/13, č. 79/14 a č. 406 v předpokládané délce 69
bm za cenu 250,-- Kč za 1 bm s firmou GasNet, s.r.o.
4) Zadání zpracování PD na revitalizaci rybníka
Paní starostka informovala OZ o možnosti využití dotace na revitalizaci rybníka. Za tímto účelem je nutno
nejdříve zjistit finanční podmínky rozborů a skládkování sedimentů z rybníka. Bude projednáno na příštím
zasedání OZ.
5) Nová sběrná místa na tříděný odpad
Paní starostka seznámila OZ s podanou žádostí na bezplatnou zápůjčku dalších kontejnerů na tříděný odpad.
V případě vyhovění žádosti bude sběrná síť tříděného odpadu rozšířena o další 2 místa. A to Na Letníku a
v lokalitě Pod Hájem.
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6) Výběr firmy na dodávku a likvidaci kovového odpadu
Paní starostka informovala OZ o provedené poptávce na likvidaci kovového odpadu. Obec Mezouň využije
možnosti centrálního výběrového řízení na likvidaci všech odpadů v rámci regionu Český kras-Pláně.
7) Územní plán a regulační plán obce
V souvislosti z usnesením z minulého jednání OZ ze dne 18. 12. 2017 o pořízení nového územního plánu paní
starostka navrhla zároveň zpracovat i regulační plán.
OZ schvaluje pořízení Regulačního plánu obce Mezouň všemi hlasy.
8) Dořešení vlastnictví poz.č.parc.323
Paní L.Sůvová doložila výpis z pozemkové knihy k pozemku č.parc. 323 o sloučení pozemků.
Z doloženého výpisu je patrné, že další jednání o určení vlastnictví pozemku č.parc. 323 si bude na Katastrálním
úřadě, pracoviště Beroun řešit sám vlastník pozemku.
9) Zvýšení koeficientu pro daň z nemovitostí
Pan Mgr. Škeřík informoval OZ o možnosti obce zvýšit koeficient pro daň z nemovitostí a tak zajistit další
zvýšení příjmů do rozpočtu obce. Za tímto účelem je nutno zpracovat vyhlášku obce, která musí být schválena
nejpozději do 1.10. 2018 pro účinnost od r. 2019.
10) Ostatní
Informace o pasportizaci místních komunikací
Paní starostka podala informaci o zpracování pasportu místních komunikací v souvislosti s podáním žádosti o
dotaci na jejich opravy.
Informace o stavbě splaškové kanalizace
Paní starostka informovala OZ o průběhu prací na stavbě splaškové kanalizace a kanalizačních přípojek.
Stavba pokračuje dle předloženého harmonogramu.
Informace – místní šetření ke stavbě rekreačního domu v chatové oblasti
V souvislosti se stavbou rekreačního domu na pozemku parc. č. 399/166 v chatové oblasti, podala obec podnět
na odbor výstavby k místnímu šetření na místě stavby. Investor musí stavbu upravit v souladu s projektovou
dokumentací a případně požádat o dodatečné stavební povolení na rozsah stavby, který nebyl zachycen
v původním stavebním povolení.

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 20.00 hod. ukončeno.

Jana Jelínková
zapisovatel

Hana Braunová
starostka

Martin Kokrda
ověřovatel

Hana Kailová
ověřovatel
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USNESENÍ č. 01/2018
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 29.1.2018
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Hana Braunová, Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, Zdeněk Veselý, Martin Kokrda, Hana Kailová
Omluven: Ivan Ouřadník
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na r. 2018
2) Pořízení regulačního plánu obce Mezouň

Toto usnesení č. 01/2018 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 29.1.2018

Zapsáno v Mezouni dne 29.1.2018

Hana Braunová
Starostka obce
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