
ZÁPIS č. 01/2012 
z  veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

dne 13.2.2012 v budově OÚ v Mezouni 
 

Přítomni: Braunová, Kokrda, ing. Hrubý, Mgr. Škeřík, Kailová, Ouřadník, Doc.MUDr. 
Chaloupka, CSc. 
 
Hosté: Prošková, Novotný, Polanský, Kokrda, ing. Vorlíček.  
 
PROGRAM  JEDNÁNÍ: 

1) Kvalifikační kritéria KANALIZACE a ČOV Mezouň 
2) Dohoda o narovnání – Crestyl 
3) Vyhlášení konkurzního řízení na ředitelku MŠ 
4) Žádost o podání dotace na dětské hřiště na MMR 
5) Informace Mas Karlštejnsko 
6) Informace z jednání regionu Pláně, VYKO 
7) Řešení odtoku vody – POLDR 
8) Příprava rozpočtu na rok 2012, rozpočtový výhled 
9) Ostatní 

 
Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání. Dále navrhla na zapisovatele 
p. Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni paní  Kailová a pan Kokrda. 
 
1a) Kvalifikační kritéria „KANALIZACE a ČOV Mezouň 
Zastupitelé měli určité připomínky k těmto kritériím. Proto navrhují osobní jednání s firmou 
Stavební Poradna s.r.o. Schůzku domluví  paní starostka. 
    
1b) Zadání výběru na dodavatele zpracování PD přípojek kanalizace. Zajistí  obec. 
 
2) Dohoda o narovnání s firmou VUJEZD, s.r.o. , nástupnická organizace fy Crestyl, s.r.o. 
(dohoda o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků) 
Navrhované plnění ve prospěch obce ve výši 120 000 Kč. 
OZ  schvaluje narovnání dohodou všemi hlasy. 
 
3) Konkurs na výběr ředitelky MŠ 
Jmenovaní zástupci obce do konkurzní komise jsou H. Braunová a H. Kailová.  
OZ schvaluje vyhlášení konkursu na ředitelku MŠ všemi hlasy. 
 
4) Podání  žádosti na dotaci na MMR na  stavbu dětského hřiště v rozsahu 224 000,- Kč. 
OZ schvaluje podání žádosti všemi hlasy. 
 
5) Informace z jednání s MAS Karlštejnsko 
Hlasování ohledně příspěvku na činnost pro MAS Karlštejnsko. 
Paní starostka navrhuje příspěvek  z dotace ve výši 5%, z důvodů další spolupráce.  
Hlasováno pro 75 000 Kč – Braunová, Ing. Hrubý, Kailová,  Doc.MUDr. Chaloupka, CSc. 
Proti : M. Kokrda, Mgr. Škeřík  navrhuje plnění ve výši 3% z obdržené dotace. 
Důvodem špatná spolupráce s panem Hanačíkem, místopředsedou představenstva, 
Zdržel se: I. Ouřadník 
 
 



6) Informace z jednání Pláně a VYKO 
Informaci podal ing. Hrubý z jednání informoval o možnostech podání žádostí o dotace, 
týkalo se však zejména obcí  do 500 obyvatel. 
Kraj vyhlásil nové výběrové řízení na dopravce. Obcím navrhuje připojit se k výběrovému 
řízení. Sdružení Pláně ale navrhuje k výběrovému řízení se nepřipojovat. 
OZ toto schvaluje všemi hlasy. 
 
7) POLDR  
Řešení odtoku vody. Objednat VaK Beroun až po odtátí sněhu. 
Také možnost poptat se na pomoc u HS z Vysokého Újezda.  Zajistí paní starostka. 
 
8) Rozpočet obce  
Návrh od finanční komise podal pan Ouřadník.  
 
9) Odpisový plán na rok 2012, dooprávkování majetku k 31.12. 2011 
OZ schvaluje všemi hlasy. 
 
10) Vedení KNN od č.p. 69 – 47 „ Ve Špejchaře“ 
Problémy s věcnými břemeny vlastníků sousedních pozemků. 
 
11) Paní Manďáková – stavba komunikace na pozemku obce 
Souhlas se stavbou na pozemku obce 135/111 a zajištění  věcného  břemene pro vedení 
kanalizace. 
 
12) Žádost pana Mezuliana o doplnění z minulého zápisu ze dne 20.12.2011 Doplnění se týká 
bodu 7) Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno p. Hrdlička.   
OZ schvaluje návrh p. Mezuliana na dodatečné doplnění v tomto znění: 
a) Jako člen kontrolní komise tohoto Obecního úřadu vyzývám zastupitele, aby hlasovali p r o 
t i  zřízení věcného břemene vedení kanalizace pana Hrdličky po obecním pozemku z důvodu 
vytvoření nebezpečného precedentu pro další  občany. 
b) Před několika lety prováděl občan Hrdlička stavební úpravy, jejichž součástí byla i stavba 
nové zdi ohraničující jeho pozemek. V této souvislosti posunul novou zeď, oproti stoleté 
historické původní zdi, směrem na Špejchar o desítky centimetrů na obecní pozemek.  
    
13) Řešení dotazů a námětů pana  Ing. Vorlíčka  
Bylo diskutováno o řešení problému vypouštění splašků do dešťové kanalizace, 
spalování odpadů v kotlích a kamnech. 
Obec napíše výzvu občanům k vypouštění splašků do dešťové kanalizace a ke spalování. 
 
Po vyčerpání  všech bodů  programu,  bylo jednání ukončeno ve  20.00 hodin 
 
 
 
Jana Jelínková                                    Hana Braunová         
zapisovatel                                                            starostka 
 
 
 
Martin Kokrda                  Hana  Kailová   
ověřovatel                                                                                             ověřovatel 



 
 

USNESENÍ č. 01/2012 
 

ze  zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 13.2. 2012   
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb. 

 
Přítomni: Hana Braunová, Martin Kokrda, Mgr. Jan Škeřík, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan 
Ouřadník, Doc.MUDr. František Chaloupka,CSc., Hana Kailová     
 
 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 
1) Výběr dodavatele projektové dokumentace na stavbu kanalizačních přípojek. 
 
2) Dohodu o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků s firmou VUJEZD,    
    s.r.o., nástupnickou organizací Crestyl, s.r.o. 
 
3) Vyhlášení konkurzu na výběr ředitelky Mateřské školy Mezouň a jmenování  
    členů do  konkurzní komise -  paní Hana Braunová a paní Hana Kailová. 
 
4) Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na stavbu dětského  
    hřiště.  
 
6) Příspěvek MAS Karlštejnsko, o.s. ve výši 75 000,-- Kč  
                
7) Odpisový plán základních prostředků na rok 2012,     přehled  dooprávkování  
    k 31.12. 2011 
 
 
Toto usnesení č. 01/2012 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze  dne  13. února  2012.                                                                           
  
 
                                               

                                                                                          Hana Braunová 
         Starostka obce  

 
 
 

                                                                                                                 
  
 
 
 
 
  
 
 


