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ZÁPIS č. 06/2017 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne 4. 9. 2017  v budově OÚ v Mezouni 
 

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

Omluven: Ivan Ouřadník  
 

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

Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni pan Mgr. Jan Škeřík a pan Bc. Daniel Kokrda 

 
Program jednání 

 

1) Volba místostarosty obce 

2) Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2017 

3) Příspěvek na infrastrukturu obce – žádost o splátkový kalendář  

4) Informace - chodníky   

5) Mateřská škola – informace o úpravách budovy 

6) Výběr dodavatele oplocení části hřiště 

7) Ostatní – návrh na zvýšení ceny za využití velkoobjemových kontejnerů 

  - oprava veř. prostranství před prodejnou COOPu 

                 - náhrada za užívání veřejných prostranství při stavbě kanalizace firmou Zepris 

                 - FA VaK Beroun za opravy před č.p. 146  

                 - podíl nákladů - napojení na dešťovou kanalizaci před č.p. 42 Š.Novotná 

                 - stavba garáže, odprodej pozemku před RD č.p. 43 

                 - žádost o řešení užívání veřejného prostranství a příjezdu k domu č. 4 -  p. Psohlavcová 

   - stavba RD v lokalitě Pod Hájem 

 

Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ 

Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny.  

 

1) Volba místostarosty obce 

Paní starostka informovala OZ o rezignaci pana Bc. Daniela Kokrdy na funkci místostarosty obce.             

Navrhla uskutečnit volbu nového místostarosty. Vzhledem k tomu, že na jednání nejsou přítomni všichni 

členové zastupitelstva, navrhl pan Mgr. Škeřík  řešit  volbu  místostarosty  na příštím zasedání OZ za účasti 

všech členů zastupitelstva.  

OZ schvaluje přesunutí tohoto bodu programu na další jednání. 

 

2) Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2017 
Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem  rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu obce na rok 2017. Jedná se o 

navýšení výdajů na opravu vodovodního řadu ve výši 12970,-- Kč. 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na r. 2017 všemi hlasy. 

  

3)  Příspěvek na infrastrukturu obce – žádost o splátkový kalendář  

Paní starostka předložila OZ žádost majitelky RD č.p. 12 o schválení splátkového kalendáře na úhradu příspěvků 

na infrastrukturu obce – kanalizace a vodovod. Navrhuje měsíční splátky 3750,-- Kč na 8 měsíců. 

OZ schvaluje rozložení splátek všemi hlasy. 

 

4) Informace o přípravě PD na vedení chodníků v obci 

Paní starostka informovala OZ o zapracování  drobných změn a požadavku paní Ouřadníkové o prodloužení 

chodníku k RD č.p. 63 do zpracované projektové dokumentace, dále bylo do projektu zapracováno  snížení 

obrubníků u kapličky.. OZ schvaluje úpravy projektu chodníku všemi hlasy. 

 

5) Mateřská škola – informace o venkovních úpravách budovy 
Paní starostka informovala OZ o průběhu prací na dokončení venkovních soklů. S pracovníkem, který prováděl 

práce v rámci umístění Probační a mediační službou, byla ukončena spolupráce. Paní starostka navrhla realizovat 

práce na  dokončení soklů v rámci pomoci rodičů dětí z MŠ. K realizaci prací se připojil pan D.Kokrda a pan 

Zd.Veselý. 
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6) Výběr dodavatele na oplocení hřiště 

Pan Bc. Kokrda předložil OZ cenové nabídky na dodávku a montáž oplocení hřiště. Nabídky zaslalo pět ze 

sedmi oslovených uchazečů. Nejnižší cenovou nabídku předložila firma NoVi Metal, s.r.o., a to ve výši 

119 530,-- Kč. Ostatní uchazeči A-Z Plotové centrum, spol. s r.o. – 175 776,-- Kč, České ploty, s.r.o. – 196 711,- 

Kč, Pletiva Dobrý a Urbánek, s.r.o.  163 540,-- Kč. Firma Ploty Vamberk-Wire Metal  nesplnila podmínky 

zadání. 

OZ schvaluje všemi hlasy dodavatele oplocení hřiště včetně montáže firmu NoVi Metal, s.r.o. s nabídkovou 

cenou 119 530,-- Kč vč. DPH. 

 
7)  Ostatní   

a)  Návrh na zvýšení ceny za využití velkoobjemových kontejnerů 

Pan Bc.Kokrda navrhl posoudit cenu za využívání velkoobjemových kontejnerů. Dlouhodobě se cena 

neupravovala. Navrhl zvýšení ceny následovně: kbelík 10 Kč, pytel cca 120 l  60,-- Kč, kolečko 60 Kč, vozík za 

auto 400-500 Kč dle velikosti. 

OZ schvaluje zvýšení ceny za využívání kontejnerů všemi hlasy s platností od 1.10.2017. 

 

b)  Oprava veřejného  prostranství před prodejnou COOPu 

Paní starostka seznámila OZ s výsledky jednání se zástupci firmy COOP o spoluúčasti na opravě 

asfaltového povrchu před prodejnou COOPu. V souvislosti s budováním kanalizace a vlivem najíždění 

autobusů do zastávky je asfaltová plocha před prodejnou značně poškozená. Zástupci firmy COOP 

přislíbili 50 % spoluúčast na opravě asfaltových povrchů v tomto úseku. 

 

c)   Náhrada za užívání veřejných prostranství při stavbě kanalizace firmou Zepris 

OZ se zabývalo využíváním pozemku obce  č.parc.  184/1 jako  deponie při výstavbě kanalizace . 

Využití tohoto pozemku po dobu výstavby je ohodnoceno částkou  450 000,-- Kč za podmínek, že zde bude 

skládkován pouze materiál vytěžený v obci a materiál určený k zásypům výkopů kanalizace a dále pak odvoz 

materiálu v rozsahu níže popsaném do konce října 2017. 

 Na tento pozemek je prokazatelně navážen  materiál i z jiných staveb. Z tohoto důvodu požaduje obec snížení 

výškové úrovně skládky a zmenšení rozsahu využití pozemku do úrovně přilehlé komunikace, a to do 

konce října 2017. 
 

d)  Faktura VaK Beroun za opravy před č.p. 146  

Paní starostka informovala OZ o výši nákladů za opravy poruchy na vodovodní přípojce před č.p. 146. 

Porucha vznikla vlivem stavby kanalizace a bude  s dodavatelem stavby zúčtována. 

 

e) Podíl nákladů - napojení na dešťovou kanalizaci před č.p. 42  

Paní starostka informovala OZ o nákladech na realizaci propojení do dešťové kanalizace před č.p. 42. Majitelé 

RD č.p. 42 i financovali  na vlastní náklady rošt v hodnotě 11 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v těchto místech je 

místní komunikace svahována k jejich pozemku a odvádí vodu z celé komunikace, bude se obec mimořádně 

podílet na úhradě propojení. Podíl na výkopových pracích, který uhradí paní Novotná  je  5000,-- Kč z celkových 

12 000,-- Kč. 

OZ schvaluje výši podílu paní Novotné všemi hlasy. 

 

f)  Stavba garáže, odprodej pozemku před RD č.p. 43 

Paní starostka předložila OZ opakovanou žádost pana Ing. Pauknera o odprodej části pozemku před jeho RD. 

Dále seznámila OZ se žádostí o povolení staveb garáže a přístřešků na tomto pozemku obce. 

Žádost se projednávala na zasedání OZ  19.5.2017 s tím, že obec plánuje na tomto pozemku stavbu chodníku a je 

nutno řešení projednat s projektantem. Zpracovatel PD chodníků se s Ing. Pauknerem zkontaktoval a upřesnil 

řešení umístění chodníku s ohledem na obavy pana Pauknera, že část jeho pozemku u RD bude zasahovat do 

chodníku. O odprodeji zbývající části pozemku a umístění staveb se bude jednat až po výstavbě chodníku. 
   

g)  Žádost o řešení užívání veřejného prostranství a příjezdu k domu č. 4. 

Paní starostka předložila OZ  žádost paní Psohlavcové, majitelky RD č.p. 4 o odstranění  stavby  nepovoleného 

nájezdu  do garáže u RD č.p. 43 - pana Ing. Pauknera a umožnění řádného přístupu a užívání  nemovitosti č.p. 4. 

OZ pověřuje paní starostku sjednáním schůzky s  paní Psohlavcovou a Ing. Pauknerem k řešení této záležitosti a 

nalezení přijatelného řešení pro všechny 3 strany.     
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h)  Žádost o vyjádření ke stavbě RD na poz. č.  parc. 74/4 

Paní starostka seznámila OZ s návrhem PD na stavbu RD na poz.č. parc. 74/4 v k.ú. obce Mezouň v lokalitě Pod 

Hájem a se žádostí o posunutí vjezdu na pozemek. 

OZ nemá námitek k projektové dokumentaci na stavbu RD na poz.č.parc. 74/4 a řešení napojení na místní 

komunikaci dle předloženého návrhu ( posun o 3 metry s ohledem na umístění garáže ) s tím, že bude omezeno 

použití stavební techniky dle únosnosti přilehlé komunikace a stavebníkem zajištěn úklid po dobu stavby. 

 

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

 

 

 

Jana Jelínková                                     Hana Braunová         

 zapisovatel                                                                                        starostka 

 

 

 

Mgr. Jan Škeřík                                       Bc. Daniel Kokrda                 

ověřovatel                    ověřovatel 
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USNESENÍ č. 06//2017 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 4.9. 2017 

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

 

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

Omluven: Ivan Ouřadník 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

 

1) Přesunutí volby místostarosty obce na  další jednání. 

 

2) Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na rok 2017 

 

3) Úhradu příspěvků na infrastrukturu obce – kanalizace a vodovod formou  měsíčních splátek ve výši  3750,--  

    Kč po dobu  8 měsíců pro majitelku RD č.p. 12. 

 

4) Dodavatele oplocení hřiště včetně montáže firmu NoVi Metal, s.r.o. s nabídkovou cenou 119 530,-- Kč vč.  

    DPH. 

 

5) Zvýšení ceny za užívání velkoobjemových kontejnerů: kbelík 10 Kč, pytel cca 120 l  60 Kč, kolečko 60 Kč,  

    vozík za auto 400-500 Kč dle velikosti s účinností od 1. 10. 2017 

 

6) Finanční podíl na výkopových pracích před RD č.p. 42, který uhradí paní Novotná   5000,-- Kč. 

 

7) Projektovou dokumentaci na stavbu RD na poz.č.parc. 74/4 a řešení  napojení na místní komunikaci dle     

    předloženého návrhu. 

 

 

Toto usnesení č. 06/2017  je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne  4.9. 2017.      

 

 

Zapsáno v Mezouni dne  5.9. 2017 

 

 

 

 

  

               Hana Braunová 

          Starostka obce  
 


