
  

 

ZÁPIS č. 06/2015 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne 21.7. 2015 v budově OÚ v Mezouni 
 

Přítomni: Hana Braunová,  Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík,   Hana Kailová,  Zdeněk  Veselý,   

Omluveni: Martin Kokrda, Ivan Ouřadník 

 
Program  jednání 

1) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ 
2)   Smlouvy o koupi poz.č.parc. 400/12,13,14 
3)   Pronájem části poz.č.parc. 400/1 
4)   Žádost o umístění stříšky nad vchod  
5)   Obecně závazná vyhláška  o odpadech 
6)   Darovací smlouva – příspěvek na drenážní roury 
7)   Zadání výběr. řízení na zpracování PD pro provedení stavby Mezouň splašková kanalizace, autorský  dozor 

        8)   Ostatní   - informace o společné výstavbě kanalizace na Vys. Újezdě 
              - vedení telekomunikačních kabelů na poz.  415 

                - opravy  kanalizace, odvodnění – fakturace 
                - úřad práce -  nabídka financování pracovních míst 

               - řešení  přístupové komunikace k poz.č.parc. 353/5 

   

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání.  Dále navrhla za zapisovatele  paní Janu 

Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni paní Hana Kailová a pan Mgr. Jan Škeřík 

 

1) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ 

Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou plněny.  

 

2) Smlouva o koupi pozemku č.parc. 400/12, 400/13 a 400/14 

Paní starostka seznámila OZ s možností nákupu pozemků pro  účely vybudování chodníků v obci Mezouň za 

cenu 200,-- Kč/1m
2
. 

OZ  schvaluje všemi hlasy nákup pozemků č. parc. 400/12, 400/13 a 400/14 v k.ú. obce Mezouň za cenu 200 Kč 

za 1 m
2  

pro  vybudování chodníků v obci. 

OZ pověřuje paní starostku uzavřením kupních smluv. 
 

3) Pronájem části pozemku č.parc. 400/1 

Na základě vyhlášeného záměru obce o pronájmu části poz. č.parc. 400/1 o velikosti 45 m
2 

 ve vlastnictví a k.ú. 

obce Mezouň se přihlásil pouze jeden zájemce a to pan Jiří Hrdlička s nabídkovou cenou 5 Kč za 1m
2 
 za měsíc. 

OZ schvaluje všemi hlasy pronájem části poz.č.parc. 400/1 v k.ú.  obce Mezouň o výměře 45m
2  

o rozměrech 

15x3 m podél domu č.p. 13 za účelem parkování vozidel na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou. 

OZ pověřuje paní starostku  uzavřením nájemní smlouvy s účinností od 1.8. 2015. 
 

4) Žádost o umístění stříšky nad  vchod do domu č.p. 13 
Paní starostka předložila OZ žádost pana Hrdličky o souhlas s umístěním schodu a stříšky nad vchod do domu 

č.p. 13. Stříška bude  dřevěné konstrukce o rozměrech 3x1 m, zakryta střešními taškami. Vzpěry budou 

zabudovány do zdi objektu. Stříška i schod zasahují do pozemku č.parc. 400/1 ve vlastnictví obce. 

OZ schvaluje všemi hlasy umístění schodu a stříšky před vchod do domu č. p. 13.  

 

5) Obecně závazná vyhláška  o odpadech č. 1/2015 

Pan Mgr. Škeřík seznámil OZ s návrhem  obecně závazné vyhlášky o odpadech č.1/2015. Účinnost vyhlášky je 

navržena od 15.8. 2015. 

OZ schvaluje všemi hlasy obecně závaznou vyhlášku o odpadech č. 1/2015 s účinností od 15.8. 2015.  

 

6) Darovací smlouva – příspěvek na drenážní roury 

Paní starostka informovala  OZ o jednání s majitelem poz.č.parc. 399/90 o příspěvku na budování odvodnění na 

komunikaci č.parc. 406 podél jeho pozemku. Pan Bauer navrhuje, že poskytne  příspěvek  do 10 000,-- Kč. 
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OZ schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí fin. příspěvku  ve výši 10 000,-- Kč na zbudování odvodnění 

podél poz.č.parc. 399/90 všemi hlasy. 

 

7) Zadání výběrového  řízení na zpracování  dokumentace pro provedení stavby „Mezouň – splašková 

kanalizace“ a autorský dozor  

Paní starostka seznámila OZ  s návrhem výzvy k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu pro 

zpracování  dokumentace pro provedení stavby a autorský  dozor na akci Mezouň splašková kanalizace. 

OZ schvaluje všemi hlasy zadání výzvy k podání cenové nabídky pro zakázku malého rozsahu  na zhotovení  

dokumentace pro provedení stavby Mezouň splašková kanalizace a  autorský  dozor.  

V této souvislosti je nutno ustanovit hodnotící komisi. OZ pověřuje paní starostku jmenováním 5 členné 

hodnotící komise .  

 

8) Ostatní 

a)  Informace o společné výstavbě splaškové kanalizace  na Vys.Újezdě 

Informace o společné výstavbě splaškové kanalizace na Vysokém Újezdě podal členům obecního zastupitelstva  

zpracovatel projektu pan Ing. Martin Butor z firmy VIS Praha, a.s. 

 

b) Vedení telekomunikačních kabelů na poz.č.parc. 415 

Paní Jelínková   seznámila OZ se žádostí o souhlas  s umístěním telekomunikačních kabelů v pozemcích obce 

č.pac. 415. OZ neschvaluje tuto variantu vzhledem k tomu, že v navržené trase vedení je projektována splašková 

kanalizace k RD č.p. 77. 

  

c) Fakturace za opravy kanalizačních vpustí a odvodnění 

Pan Mgr. Škeřík informoval OZ o  jednání  ohledně nepřiměřené fakturace za práce na opravách kanalizace a 

odvodnění komunikací na poz.č.parc. 405 a 400/1. 

OZ akceptuje fakturaci do výše max. 36 000,-- vč. DPH. 

 

d) Úřad práce -  nabídka financování pracovních míst 

Paní starostka seznámila OZ s nabídkou úřadu práce  na financování pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání 

z naší obce a případně z nejbližšího okolí. Možnost financování je maximálně na dobu 1roku. 

OZ schvaluje využití této nabídky a pověřuje paní starostku jednáním s Úřadem práce o možných pracovních 

místech. 

 

e) Řešení přístupové komunikace k poz.č.parc. 353/5 

Na žádost pana Culka, bylo opětovně projednáno řešení přístupu k jeho poz.č.parc. 353/5. Pan místostarosta 

navrhl projektovat příjezd k pozemku formou slepé komunikace po pozemku č.parc. 402/2 a okolo domu č.p. 

184. Tento návrh nepomůže řešit záměr pana Culka. OZ navrhuje oslovit odbor výstavby, odbor regionálního 

rozvoje a odbor dopravy při MěÚ v Berouně s dotazem o možnostech řešení. 

 

 

 

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

 

 

 

Jana Jelínková                                     Hana Braunová         

 zapisovatel                                                                                        starostka 

 

 

 

 

Hana Kailová                                       Mgr. Jan Škeřík 

  ověřovatel                   ověřovatel 
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USNESENÍ č. 06/2015 

 

ze  zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 21.7. 2015 

v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb. 

 

Přítomni: Hana Braunová,  Bc. Daniel Kokrda, Mgr. Jan Škeřík,   Hana Kailová,  Zdeněk  Veselý,                                            

Omluveni: Martin Kokrda, Ivan Ouřadník,   

 

Obecní zastupitelstvo   schvaluje: 

 

1)  Nákup pozemků č. parc. 400/12, 400/13 a 400/14 v k.ú. obce Mezouň za cenu 200 Kč za 1 m
2
  za účelem  

     vybudování chodníků v obci a pověřuje paní starostku uzavřením kupních smluv. 

 

2)  Pronájem části pozemku č. parc. 400/1 v k.ú.  obce Mezouň o výměře 45m
2  

o rozměrech   15x3 m podél  

    domu č.p. 13  za účelem parkování vozidel, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou a pověřuje paní  

    starostku  uzavřením nájemní smlouvy od s účinností od 1.8. 2015. 

 

3)  Umístění schodu a stříšky před vchod do domu č. p. 13 dle specifikace uvedené v bodě č. 4 tohoto zápisu  

 

4)  Obecně závaznou vyhlášku o odpadech č. 1/2015 s účinností od 15.8. 2015.    

 
5)  Darovací smlouvu na poskytnutí fin. příspěvku  ve výši 10 000,-- Kč na zbudování odvodnění podél         

      pozemku č.parc. 399/90  v k.ú. obce Mezouň 

 

6)  Zadání výzvy k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu  na zhotovení dokumentace pro provedení     

     stavby a autorského  dozoru  na akci Mezouň  splašková kanalizace. 

     OZ pověřuje paní starostku jmenováním 5 členné hodnotící komise. 

 

 

 

Toto usnesení č. 06/2015  je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze  dne 21.7.  2015.      

 

 

Zapsáno v Mezouni dne  22.7. 2015 

  

 

               Hana Braunová 

          Starostka obce  
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