
 ZÁPIS č. 03/2012 
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne  7.5.2012 v budově OÚ v Mezouni 
 

Přítomni: Hana Braunová, Martin Kokrda,  Mgr. Jan Škeřík, Doc.MUDr. František Chaloupka 
                Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Hana Kailová 
 
PROGRAM  JEDNÁNÍ 
 
1) Smlouva o věcném břemeni s ČEZ na vedení kNN 
2) Záměr pronájmu klubovny  ve Spolkovém domě  
3) Záměr směny pozemků  s paní T. Rosenbaumovou 
4) Informace z jednání  sdružení Pláně a VYKO 
5) Závěrečný účet  sdružení VYKO – informace 
6) Dotace z fondu kultury StČ kraje 
7) Ostatní 
  
Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání.  Dále  navrhla na zapisovatele  
paní Janu Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni  pan Martin Kokrda a paní Hana Kailová. 
 
1) Smlouva o věcném břemeni s ČEZ na vedení kNN  
Paní starostka seznámila OZ s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni 
s firmou ČEZ, a.s. na uložení  kabelového nízkého napětí pro vedení elektřiny od č.p. 47 k  
č.p. 69 na pozemcích obce č.parc. 400/1. 
OZ schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni všemi hlasy. 
 
2) Záměr bezplatného pronájmu klubovny ve Spolkovém domě 
Paní starostka předložila zastupitelům návrh záměru bezplatného pronájmu místnosti 
klubovny Junáků v objektu Spolkového domu č.p. 16 v obci Mezouň  na deset hodin v týdnu 
Soukromé základní umělecké škole, s.r.o., Schola musica  Stella Maris,  se sídlem Králův 
Dvůr  za účelem výuky zpěvu od 1. září 2012 na školní rok 2012-2013.  
OZ schvaluje vyhlášení záměru bezplatného pronájmu všemi hlasy. 
   
3) Záměr směny pozemků obce za pozemky paní T.Rosenbaumové 
Paní starostka předložila zastupitelům návrh  záměru směny pozemků ve vlastnictví obce  
pozemek č.parc. 400/22 ostat. plocha, ostat. komunikace, pozemek č.parc. 402/12 ostat. 
plocha, ostat. komunikace a pozemek č.parc. 402/11 ostat. plocha, ostat. komunikace ve 
vlastnictví a katastrálním území Obce Mezouň za  pozemky č.parc. 354/22 zahrada a 354/21 
zahrada v katastrálním území obce Mezouň ve vlastnictví  paní Terezy Rosenbaumové, bytem 
Mezouň č.25. Směnou pozemků se dokončí historicky dohodnuté posunutí hranice pozemku 
za účelem rozšíření komunikace a umožnění průjezdnosti „V uličce“.  
OZ schvaluje vyhlášení záměru směny pozemků všemi hlasy. 
. 
4) Informace z jednání sdružení VYKO a regionu Pláně 
Paní starostka informovala OZ o pokračujících jednáních ohledně prodeje plynovodu ve 
vlastnictví sdružení VYKO  společnosti RWE a   o návrhu Dohody ke smlouvě o prodeji 
plynovodu ohledně stanovení výše úplaty za zřízení věcných břemen. Konečné znění by mělo 
být připraveno ke schválení během  měsíce června. 
  
5) Závěrečný účet regionu Český kras Pláně za rok 2011 
Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem  závěrečného účtu  hospodaření regionu Český kras 
Pláně za rok 2011.  Kompletní návrh závěrečného účtu regionu za rok 2011 bude po dodání 
všech podkladů zveřejněn na elektronické úřední desce k připomínkám. 



 
 
6) Dotace z Fondu kultury Středočeského kraje 
Paní starostka informovala OZ o přidělení dotace z Fondu kultury Středočeského kraje na akci 
„Mezouňský zavírák“  ve výši 15 000,-- Kč. 
OZ schvaluje přijetí dotace na akci Mezouňský zavírák ve výši 15 000,-- všemi hlasy. 
 
7) Ostatní 
- paní starostka předložila OZ nabídku možnosti řešení sběru drobných elektrospotřebičů 
formou sběrného  boxu na drobný elektroodpad. Tento box by byl umístěn na obecním úřadu 
a občané by měli možnost během úředních hodin elektroodpad zde odevzdávat . Vývoz a 
pořízení elektroboxu by bylo řešeno formou smlouvy s firmou Asekol. 
OZ schvaluje umístění elektroboxu a uzavření smlouvy s firmou Asekol všemi hlasy. 
 
- paní starostka informovala OZ o nabídce zhotovení leteckého snímku obce od firmy Hora 
Karlovy Vary   za cenu  10 000,-- Kč včetně hliníkového rámu. Pan Kokrda podal informaci 
o možnosti využití leteckého snímku místního občana pana Řešátka, který obec snímkuje 
pomocí dálkově ovládaných letadýlek a zachycuje obec během čtyř ročních období. Pan 
Kokrda osloví pana Řešátka s žádostí o cenovou nabídku za zpracování snímků pro obec 
 
- pan Mgr. Škeřík tlumočil žádost pana Hellera, nájemce staré hasičské zbrojnice o přemístění 
kontejneru na velkoobjemový odpad z druhé strany objektu t.j směrem ke křižovatce. 
P. Heller ke kontejneru vysází vhodnou výsadbu, aby bylo místo odcloněno. Typ výsadby 
bude konzultovat na obecním úřadě. 
OZ schvaluje přemístění kontejneru všemi hlasy. 
 
- pan Ing. Jan Novotný předložil OZ žádost o umožnění zřízení vjezdu k jeho pozemku č.parc. 
228/11  přes pozemky obce č.parc. 232/1 a 228/18 ze silnice  III/10125  v k.ú. obce Mezouň. 
Před vydáním souhlasného stanoviska je nutno, aby pan Ing. Novotný nechal šířku vjezdu na 
obecním pozemku zaměřit geometrem. Až bude známa skutečná šíře vjezdu, bude možno dále 
jednat o jeho využití pro příjezd k pozemku č.parc.228/11. 
 
- pan Doc.MUDr. Chaloupka informoval OZ o tom, že je zhotovena konečná podoba znaku 
obce Mezouň. Návrh zpracoval a autorská práva bezplatně poskytl akademický malíř a grafik 
Jiří Bouda. Obec musí ještě požádat o schválení znaku Poslaneckou sněmovnu Parlamentu 
ČR. 
 
Diskuse: 
V diskusi se vyjadřovali zástupci rodiny Novotných čp. 42 a pan Richard Majer. 
Téma diskuse se týkalo výstavby Na kopanině a neúměrného zatěžování místní komunikace 
vedoucí do této lokality. Bylo navrženo omezení tonáže dopravní značkou na průjezd 
nákladních vozidel. V současné době probíhá v této části výstavba 1 rodinného domu, který je 
těsně před dokončením. 
Paní starostka osloví majitele rodinného domu s žádostí o zamezení přepravy  nákladů 
velkými vozidly a přizpůsobení dopravy možnostem  místní komunikace. 
V této souvislosti bylo řešeno zajištění a opravení propadlého místa u hydrantu, způsobeného 
přepravou těžkých vozidel. 
 
 



Dále  vznesl dotaz pan Radek Novotný, proč není dosud přepojeno nové vedení nízkého 
napětí vedoucí k lokalitě Na kopanině do nově zbudovaných kapliček podél původní 
výstavby. 
Paní starostka bude věc řešit se zhotovitelem stavby firmou Elektroštika a dále s investorem 
tj. ČEZ distribuce,a.s. 
 
 
 
 
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body  programu,  bylo jednání  ve  20.00 hod. 
ukončeno. 
 
 
 
 
 
 
 
Jana Jelínková                                    Hana Braunová         
 zapisovatel                                                                               starostka 
 
 
 
Martin Kokrda                  Hana Kailová  
ověřovatel                                                                                                    ověřovatel 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
USNESENÍ č. 03/2012 

 
ze  zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 7.5.2012   

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) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  o  věcném břemeni s ČEZ na vedení kNN na poz.  
    č.parc. 400/1 v k.ú. Mezouň 
 
2) Záměr bezplatného pronájmu místnosti klubovny Junáků v objektu  Spolkového domu č.p.   
    16 v obci Mezouň  na deset hodin v týdnu Soukromé základní umělecké škole, s.r.o.,  
    Schola musica  Stella Maris,  se sídlem Králův Dvůr  za účelem  výuky zpěvu od 1. září  
    2012 na školní rok 2012-2013.  
 
3) Záměr směny pozemků ve vlastnictví obce  pozemek č.parc. 400/22 ostat. plocha, ostat.  
    komunikace, pozemek č.parc. 402/12 ostat. plocha, ostat. komunikace a pozemek č.parc.  
   402/11 ostat. plocha, ostat. komunikace ve vlastnictví a katastrálním území Obce Mezouň  
   za  pozemky č.parc. 354/22 zahrada a 354/21 zahrada v katastrálním území obce Mezouň ve  
   vlastnictví  paní Terezy Rosenbaumové, bytem Mezouň č.25. 
 
4) Přidělení dotace z Fondu kultury Středočeského kraje na akci „Mezouňský zavírák“  ve  
    výši 15 000,-- Kč. 
 
5) Finální podobu  znaku obce Mezouň od  akademického malíře a grafika Jiřího  Boudy  a 
    Podání  žádosti o schválení znaku na  Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR 
 
6) Umístění  boxu  na elektroodpad  
 
7) Přemístění kontejneru na velkoobjemový odpad z druhé strany objektu bývalé staré    
     hasičské zbrojnice t.j směrem ke křižovatce. 
 
 
 Toto usnesení č. 03/2012 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze  dne  7. května  2012.                                        
        
 
 
 

                                                                               Hana Braunová 
                                                                                                                     Starostka obce  
 
 
 
 
 
 


