ZÁPIS č. 02/2014
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného
dne 6. 3. 2014 v budově OÚ v Mezouni
Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana Kailová,
Doc.MUDr. František Chaloupka,CSc., Mgr. Jan Škeřík
Omluven: Martin Kokrda
PROGRAM JEDNÁNÍ
1) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
2) Rozpočet obce Mezouň na rok 2014 a rozpočet MŠ na r. 2014
3) Rozpočtový výhled na roky 2015-2016
4) Kanalizace a ČOV variantní řešení
5) Změna vyhlášky o volném pobíhání psů
6) Výběrové řízení – pokácení topolů na hřišti
7) Záměr pronájmu pozemku č. 184/1
8) Ostatní

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání. Dále navrhla na zapisovatele
paní Janu Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni pan Martin Kokrda a pan Doc.MUDr. František
Chaloupka,CSc.

1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva byly splněny. Pan Ing. Miroslav Hrubý
byl pověřen podpisem objednávky na zpracování posudku variantního řešení kanalizace
soudním znalcem Ing. Karlem Jarolímkem za cenu do max. výše 20 000,-- Kč.
2) Rozpočet obce Mezouň na rok 2014, rozpočet MŠ 2014
Pan Ivan Ouřadník, předseda finančního výboru, seznámil OZ s návrhem rozpočtu obce na
rok 2014. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný, kdy příjmy i výdaje budou činit
5.908 630,--Kč.
Rozpočet Mateřské školy 2014 – součástí rozpočtu obce je i rozpočet MŠ, který zahrnuje
neinvestiční výdaje na provoz mateřské školy – neinvestiční dotace bude činit 185 000,-- Kč.
OZ schvaluje všemi hlasy předložený návrh rozpočtu obce na rok 2014 v paragrafovém znění
jako vyrovnaný. Závaznými ukazateli rozpočtu obce je paragrafové znění rozpočtu.
OZ schvaluje všemi hlasy stanovení závazných ukazatelů rozpočtu MŠ na r. 2014 a
stanovení hospodářského výsledku MŠ na rok 2014 jako nulové.
3) Rozpočtový výhled obce Mezouň na roky 2015 - 2016
S rozpočtovým výhledem seznámila OZ paní Jelínková.
OZ projednalo upřesněný
rozpočtový výhled obce na roky 2015-2016, který vychází ze strategie rozvoje obce a
rozpracovává hlavní činnosti z hlediska předpokládaných příjmů a výdajů.
OZ schvaluje rozpočtový výhled dle paragrafů na roky 2015-2016 všemi hlasy.
4) Kanalizace a ČOV – výběr variantního řešení
Na základě zpracovaného posudku a vyhodnocení variantního řešení kanalizace a ČOV v obci
Mezouň soudním znalcem p. Ing. Karlem Jarolímkem navrhla paní starostka obecnímu
zastupitelstvu řešení splaškové kanalizace obce připojením obce Mezouň na ČOV VÚJEZD
v Lužcích. Dle posudku je tato varianta řešení
finančně výhodnější jak z hlediska
investičních nákladů, tak z hlediska výše stočného.
Paní starostka dala hlasovat o výběru variant a) napojení se na ČOV VUJEZD nebo
b) stavba vlastní ČOV.
OZ schvaluje všemi hlasy řešení kanalizace formou napojení se na ČOV VÚJEZD v Lužcích.

Paní starostka dala hlasovat o výběru dodavatele PD na řešení kanalizace formou napojení na
ČOV VÚJEZD a zpracování prováděcího projektu stavby kanalizace ve smyslu zápisu č.
7/2013 ze dne 7.11. 2013.
OZ schvaluje firmu Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. jako dodavatele PD na řešení
kanalizace formou napojení na ČOV VÚJEZD a zpracování prováděcího projektu stavby
kanalizace všemi hlasy.
OZ pověřuje pana Mgr. Škeříka k dopracování smlouvy o dílo na zpracování projektové
dokumentace a inženýrink ve smyslu navrženého řešení vedení kanalizace a dále
k dopracování smlouvy o dílo na prováděcí projekt „kanalizace Mezouň“ s firmou
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. do příštího jednání obecního zastupitelstva.
5) Změna vyhlášky č. 1/2013 o volném pobíhání psů
Pan Mgr.Škeřík uvedl, že na základě připomínek Ministerstva vnitra, odboru kontroly a
dozoru státní správy byly do vyhlášky o volném pobíhání psů zapracovány plochy, které
umožňují volný pohyb psů. Úprava Vyhlášky č. 1/2013 bude opětovně zveřejněna.
OZ schvaluje změnu vyhlášky o volném pobíhání psů všemi hlasy.
6) Výběrové řízení na pokácení 6 ks topolů na hřišti
Cenovou nabídku předložily 3 firmy ze 6 oslovených dodavatelů.
Firma M.H.K. Atyp Jaroslav Prchal , firma Dušan Tomi Uherské Hradiště firma MK Zeleň,
s.r.o. Mezouň.
Jako cenově nejvýhodnější byla vybrána firma M.H.K. Atyp. Jako druhá se umístila firma
MK Zeleň, s.r.o. a třetí firma Dušan Tomi Uherské Hradiště.
OZ schvaluje firmu M.H.K. Atyp – Jaroslav Prchal všemi hlasy dodavatelem zakázky
pokácení 6 ks topolů na hřišti.
Po předložení platného dokladu o pojištění podnikatele do 11.3. 2014 bude s firmou uzavřena
smlouva o dílo s pevným termínem plnění do 31.3. 2014. V případě, že firma M.H.K. Atyp
nesplní podmínku výběru, bude oslovena firma, která se umístila jako druhá.
7) Vyhlášení záměru pronajmout pozemek obce č. 184/1
Paní starostka navrhla pronajmout pozemek č.parc. 184/1 trvalý travní porost ve vlastnictví a
katastrálním území obce Mezouň k zemědělským účelům.
OZ schvaluje všemi hlasy vyhlásit záměr pronájmu pozemku č. parc. 184/1 trvalý travní
porost k zemědělským účelům.
OZ pověřuje paní starostku k jednání s panem Zabloudilem ohledně vyklizení pozemku č.
parc. 184/1.
8) Ostatní
- VaK Beroun - jednání o vodném v MŠ
V souvislosti s havárií vodoměrné šachty v mateřské škole a únikem značného množství pitné
vody jednala paní starostka a pan Mgr. Škeřík se společností Vak Beroun, a.s. Byla dohodnuta
výměna vodoměru, o kompenzaci ceny se dále jedná.
- Zpracování projektové dokumentace na hlavní kanalizační řad
Paní starostka seznámila OZ se záměrem pana Prof.Doc. MUDr. Pokorného, CSc. zpracovat
projektovou dokumentaci na hlavní řad kanalizace k jeho rodinnému domu ve smyslu
uzavřené plánovací smlouvy.
OZ pověřuje paní starostku projednáním se zpracovatelem PD kanalizace pro obec, zda je
možno toto zařadit do zpracovávané dokumentace obce tak, aby schvalovací řízení mohlo
probíhat současně.

- Řešení kanalizace Mezouň Letník – Nučice
V souvislosti s připravovaným novým řešením vedení kanalizace je možnost, aby se část obce
Nučice-Krahulov napojila přes přečerpávací stanici v Mezouni do kanalizace VÚJEZD.
OZ pověřuje paní starostku, aby o této nabídce jednala se starostkou obce Nučice.
- Likvidace odpadu ze zahrádek
Vzhledem k povinnosti obce odstranit stávající skládku odpadu a dřevní hmoty ze zahrádek,
která nebyla umístěna na pozemku obce, je nutno hledat náhradní řešení.
OZ pověřuje paní starostku k jednání se ZD Mořina ohledně možnosti likvidace trávy ze
zahrádek formou umístění kontejneru v obci a následné likvidaci v jejich biostanici.
- Revokace usnesení OZ č. 1/2014 ze dne 4.2. 2014
V usnesení OZ č. 1/2014 ze dne 4.2. 2014 je chybně uvedeno v bodě 1) „Ukončení členství
Obce Mezouň a vyjmutí správního území obce z Místní akční skupiny Karlštejnsko“. O tomto bodu
nebylo hlasováno a proto navrhuje paní starostka bod č. 1) minulého usnesení vypustit.
OZ schvaluje návrh o vypuštění bodu č. 1) usnesení č. 1/2014 všemi hlasy.

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 20.30 hod.
ukončeno.

Jana Jelínková
zapisovatel

Martin Kokrda
ověřovatel

Hana Braunová
starostka

Doc.MUDr. František Chaloupka,CSc.
ověřovatel

USNESENÍ č. 02/2014
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 6. 3. 2014
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Hana Kailová, Doc.MUDr.
František Chaloupka,CSc., Mgr. Jan Škeřík, Martin Kokrda
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Rozpočet obce Mezouň na rok 2014, kdy závaznými ukazateli je paragrafové znění rozpočtu.
Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu Mateřské školy na r. 2014.
Hospodářský výsledek MŠ na rok 2014 jako nulový.
2) Rozpočtový výhled na roky 2015 – 2016.
3) Řešení vedení kanalizace formou napojení se na ČOV VÚJEZD v Lužcích.
4) Firmu Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. jako dodavatele PD na řešení kanalizace
formou napojení na ČOV VÚJEZD a zpracování prováděcího projektu stavby kanalizace Mezouň.
5) Změnu vyhlášky č. 1/2013 o volném pobíhání psů
6) Firmu M.H.K. Atyp – Jaroslav Prchal všemi hlasy dodavatelem zakázky pokácení 6 ks

topolů na hřišti.
7) Vyhlášení záměru pronájmu pozemku č. parc. 184/1 trvalý travní porost k zemědělským

účelům.
8) Revokaci usnesení

- vypuštění bodu č. 1) usnesení č. 1/2014

Obecní zastupitelstvo pověřuje:
paní starostku
- k jednání s panem Zabloudilem ohledně vyklizení pozemku č. parc. 184/1.
- projednáním s Ing. Butorem možnost zpracování PD kanalizace pro RD č.p. 193
- k jednání se starostkou obce Nučice o možnosti napojení části kanalizace obce Nučice-Krahulov
přes přečerpávací stanici v Mezouni do kanalizace VÚJEZD
- k jednání se ZD Mořina ohledně možnosti likvidace trávy ze zahrádek formou umístění
kontejneru v obci a následné likvidaci v jejich biostanici.
pana Mgr. Škeříka
- k dopracování smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrink pro
vedení kanalizace a připojení na ČOV VÚJEZD v Lužcích.
- k dopracování navržené smlouvy o dílo na prováděcí projekt Kanalizace Mezouň
Toto usnesení č. 02/2014 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 6. 3. 2014
Zapsáno v Mezouni dne 10.3. 2014
Hana Braunová
Starostka obce

