
 

ZÁPIS  č. 10/2006 
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne  16. listopadu 2006 v budově 

OÚ v Mezouni. 
 
Přítomni: Ing. Miroslav  Hrubý, Karel Jelínek,  Hana Kailová, Jana Pelešková, Josef 
Mezulián,  Martin Kokrda 
Omluven: Petr Tvrz 
Program:  1) Učení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení minulého  
                            zasedání 

2) Příprava obce na zimní období 
             3) Informace o jednání s firmou Rastas 
           4) Další  úpravy OÚ související s výměnou střešní krytiny 
  5) Stavební úpravy v prostorách nové hasičské zbrojnice 
  6) Ostatní 
  
1) Zapisovatelkou byla určena pí Jelínková, ověřovateli byli určeni p. Kokrda a    p. Mezulián. 
    Byla provedena kontrola minulého usnesení. 
    p. starosta -  úkol z usnesení zápisu č. 8 ohledně výzvy občanům k ochraně ovzduší  -   
    splněno,  úkoly z usnesení zápisu č. 9 ohledně svolání staveb. komise – splněno, úkol   
    oslovit OZ obce Nučice trvá vzhledem k tomu, že OZ obce Nučice se teprve podrobně  
    seznamuje s rozpracovanými úkoly z min. voleb. období. 
    p. Mezulián – výzva občanům k respektování zákazu vypouštění odpadních vod do  
    dešťové kanalizace – zpracovává se,  úkol prověřit možnost právního  postihu za vypouště- 
    ní odpad. vod do dešťové kanalizace -  p. Mezulián podal informaci o tom, že obec nemá  
    vlastní právní možnost řešení a může  neoprávněné vypouštění odpadních vod řešit pouze  
    cestou  Městského úřadu v Berouně, odbor výstavby nebo životního prostředí. 
    pí. Pelešková – úkol z usnesení č. 8 prověřit platnost povolení k realizaci zatrubnění  
    strouhy u p. Zykána ,  bylo nutno konzultovat  vyjádření i  na SÚS Beroun. 
    p. starosta pověřil p. Jelínkovou, aby telefonicky ověřila platnost vyjádření SÚS Beroun  
    z 11.7. 2006 ohledně zákazu provádět práce „zatrubnění strouhy u p. Zykána…“ od 1.11.06 
    do 1.4. 07.  Na SÚS jí bylo sděleno, že v tomto období se nesmí práce provádět z důvodů  
    bezpečnosti provozu. Je možno  se předběžně informovat o uspíšení termínu dle počasí již  
    v době  od 15. 3. 07.   p. Pelešková zjistí na SÚS termín, kdy lze provádět práce  na  
    zatrubnění strouhy u p. Zykána. 
 
2) Starosta informoval OZ o nutnosti zajistit zimní údržbu místních komunikací pro nadchá- 
    zející zimní období. Je nutno vybrat firmu, která bude tyto práce zajišťovat. Sdělil OZ, že  
    v předchozích letech tyto práce zajišťovalo Zemědělské družstvo Mořina. Obecní  zastupi- 
    telstvo schválilo bez výhrad všemi hlasy, že tyto práce bude  zajišťovat ZD Mořina i  
    v tomto období.Koordinací prací na zajištění zimní údržby pověřilo p. Jelínka. Schváleno   
    všemi hlasy bez výhrad..  
    P. Mezulián zajistí kontejner na posypový materiál, p. starosta  osloví p. Polanského a pí  
    Modrovou  ohledně  úklidu u autobusových zastávek v zimním období včetně zajištění  
    posypu. 
3) Program jednání – informace o jednání s firmou  Rastas – seznámení nových členů OZ       
    s problematikou fi Rastas bude z časových důvodů  prováděno individuálně. OZ souhlasí.  
  
4) Další stavební úpravy na budově obec. úřadu související s výměnou střešní krytiny a krovu  
    P. Jelínek informoval o projednávání tohoto bodu v komisi výstavby – komise výstavby       
doporučuje OZ v souvislosti s podáním žádosti o dotaci na výměnu střešní krytiny a krovu 



přistoupit k přestavbě půdního prostoru a stávající zasedací místnosti s vytvořením přípravy 
na půdní vestavbu .  Bylo hlasováno o tomto návrhu. Obecní zastupitelstvo schválilo  návrh 
stavební komise  všemi hlasy bez výhrad. Dále OZ schválilo zadat zpracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení na tuto akci ing. L. Krnáčovi  všemi hlasy a pověřuje 
starostu zadáním objednávky na zpracování projektové dokumentace. 
 
5) Ostatní 
a/ Starosta informoval o zpracované studii na řešení sociálního zázemí pro sportovce 
v budově nové hasičárny. OZ schvaluje přesunutí této akce na další období po dokončení 
rekonstrukce budovy obecního úřadu. Schváleno bez výhrad všemi hlasy. 
 
b/ Starosta informoval OZ o návrhu „Smlouvy o dílo“ na zpracování projektové dokumentace 
pro    územní   rozhodnutí   a   stavební   povolení na výstavbu  vodovodu  v obci Mezouň  za  
Kč 183 040,-- bez DPH  a o návrhu „mandátní smlouvy“ na zajištění projednání.dokumentace 
pro         územní   řízení   a   stavební    povolení   na   pověřeném  Městském úřadu v Berouně  
za Kč 49 152,-- bez DPH  vše zpracováno firmou Syrinx, s.r.o.  
Obecní zastupitelstvo schvaluje  návrh „Smlouvy o dílo“  a návrh „mandátní smlouvy“všemi 
hlasy.  Pověřuje starostu projednat s firmou Syrinx, s.r.o.  možnost zajištění podkladů až do 
vydání stavebního povolení pro vodovod a možnost posunu termínu pro vyřízení územního 
řízení tak, aby mohlo být zažádáno o dotaci na Mze v r. 2007. 
 
c) Pí Pelešková zažádá o dotaci z grantu Středočeského kraje na podporu obecní knihovny. 
OZ souhlasí s podáním žádosti o dotaci.    
 
d) Pí Pelešková zažádala o zadání pro  žádost na cenovou nabídku pro zatrubnění strouhy od 
p. Zykána.  P. Jelínek podal informaci z jednání stavební komise, kde byly projednávány dvě 
možnosti pro  určení  zadání:  1) vypracováním projektové dokumentace, což je cenově velmi 
náročné,  2) návrh  stavební komise je zvolit firmy a oslovit je s tím, že se dostaví na místo a 
navrhnou řešení a cenu. 
Pí Pelešková se dalšího projednávání neúčastní  odchází ve 22.15 hod.z jednání OZ. 
 
e) P. Jelínek informoval OZ o nutnosti prohloubit studnu na obecním úřadě, vzhledem k tomu, 
že je zde velmi málo vody a momentálně studna není funkční.  OZ schvaluje  prohloubení 
studny  všemi hlasy a pověřuje p. Jelínka zadat práce p. Egrovi z Vysokého Újezda. 
 
f) Starosta informoval OZ o návrhu rozdělení působnosti členů zastupitelstva v obci tak, aby 
se na ně mohli občané přímo obrace.  Mapka rozdělení působnosti je přílohou zápisu. 
OZ schvaluje rozdělení působnosti. 
 
g) OZ projednalo konečné znění předcházejících zápisů z jednání obecního zastupitelstva. 
 
Zasedání bylo ukončeno ve 23.20 hod. 
 
   Jelínková, v.r.           Ing. Miroslav Hrubý, v.r. 
       zapsala                                                                                                           starosta 
 
 
  Martin Kokrda, v.r.                                                                 Josef Mezulián, v.r. 
       ověřovatel                                                                                                ověřovatel 
 



USNESENÍ 10/2006 
ze   zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 16. listopadu 2006  

v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb. 
 
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek,  H. Kailová, J.Pelešková, Martin Kokrda, Josef Mezulián 
Omluven: Petr Tvrz 
OZ schvaluje: 

1) pro zajištění zimní údržby místních komunikací firmu Zemědělské družstvo Mořina 
  
           2) přestavbu půdního prostoru a stávající zasedací místnosti v budově obecního úřadu  

    s vytvořením přípravy na půdní vestavbu spolu s výměnou střešní krytiny a krovu. 
 
3) zadání zpracování projektové dokumentace na přestavbu půdního prostoru obecního       
    úřadu  Ing. Luboši  Krnáčovi. 
 
4) přesunutí řešení sociálního zázemí pro sportovce  v nové hasičárně na pozdější  
    období po dokončení rekonstrukce obecního úřadu. 
 
5) uzavření Smlouvy o dílo s firmou Syrinx, s.r.o.  na zpracování projektové   
    dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na výstavbu vodovodu  
    v obci Mezouň. 
 
6) uzavření Mandátní smlouvy s firmou Syrinx, s.r.o.  na zajištění projednání 
    projektové dokumentace pro  územní rozhodnutí a stavební povolení na výstavbu 
    vodovodu v obci Mezouň  na pověřeném Městském úřadě v Berouně  
 
7) prohloubení studny na obecním úřadě a zadání prací p. V. Egrovi z Vysokého  
    Újezda 
8) rozdělení působnosti členů OZ v obci  dle předložené mapky     
 

OZ ukládá 
Starostovi:       1) zadat objednávku Ing. L. Krnáčovi na zpracování projektové dokumentace  
                             na přestavbu půdního prostoru obecního úřadu. 

             2) uzavřít  Smlouvu o dílo a Mandátní smlouvu s firmou Syrinx, s.r.o. 
    

 Místostarostce: 1) zažádat na KÚ StČ kraje o dotaci z grantu na podporu rozvoje obecních  
                              knihoven   s termínem do 30. 11. 2006  
OZ pověřuje 
 
 K. Jelínka     1) koordinací prací na zajištění zimní údržby místních komunikací 
                      2) zadáním prací k prohloubení studny na obecním úřadu 
 
J. Mezuliána   1) zajištěním kontejneru na posypový materiál pro zimní údržbu u  
                           autobus.zastávek 
 
Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne  16.listopadu  2006. 

 
 
                                                       Ing. Miroslav Hrubý, v.r. 

                                                                                                               starosta 


