
 ZÁPIS č. 7/2007 
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 3. prosince 2007  

v budově OÚ v Mezouni. 
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, , Hana Kailová, Libor Valenta,  
                Martin Kokrda, Jiří Hrdlička, Josef Mezulián 
Omluven: Karel Jelínek 
 
Program: 1) Příprava zadání pořízení změny č. 1 územního plánu  
   2) Vodovod – domovní přípojky, kanalizace – domovní přípojky 
   3) Kanalizace – příprava projektové dokumentace, věcná břemena           
   4) Změna smlouvy s VaK Beroun 
   5) Kontrolní zpráva z MŠ              
   6) Udržování pořádku na veřejných prostranstvích             
           7) Ostatní  
    
   
Starosta navrhl na zapisovatele pí Jelínkovou, ověřovateli byli určeni p. M.Kokrda a  
p. J. Hrdlička. Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání OZ – úkoly starosty 
byly splněny nebo jsou v dokončení. 
 
1) Příprava změny č. 1 územního plánu obce Mezouň 
Starosta sdělil, že hlavním důvodem změny územního plánu č. 1 je stavba nové čistírny 
odpadních vod. Změnu územního plánu bude pořizovat Městský úřad Beroun, odbor 
regionálního rozvoje . OZ souhlasí s pořízením změny č. 1 územního plánu všemi hlasy. 
OZ schvaluje všemi hlasy, aby pořizovatelem změny č. 1 územního plánu byl Městský úřad 
Beroun, odbor regionálního rozvoje. 
OZ schvaluje všemi hlasy, aby pověřeným zástupcem, který bude jednat o změně č. 1 
územního plánu na MěÚ Beroun za Obec Mezouň byl ing. Miroslav Hrubý, starosta obce. 
 
2) Vodovod – domovní přípojky, kanalizace – domovní přípojky 
Starosta seznámil OZ a občany s návrhem na řešení domovních přípojek. Z hlediska 
projektování jejich umístění bude nutno, aby občané zakreslili svůj požadavek na umístění 
přípojek do předložených situačních plánů a potvrdili svým podpisem. Jednotliví zastupitelé 
osloví občany dle svých úseků působnosti. Cena za zhotovení přípojky bude upřesněna. 
 
3) Kanalizace – příprava projektové dokumentace, věcná břemena 
OZ projednalo návrh změny minulého usnesení č. 6/2007. Je navrženo, aby platba za věcná 
břemena na vedení kanalizace byla zvýšena na 150 Kč za 1 bm vedení kanalizace. 
OZ schvaluje návrh všemi hlasy. 
 
4) Změna smlouvy s VaK Beroun 
Starosta informoval OZ s přípravou změny smlouvy na správu kořenové čistírny odpadních 
vod s VaK Beroun, a.s. Vodovody a kanalizace Beroun si budou vybírat poplatky za stočné 
od občanů sami. OZ schvaluje změnu smlouvy všemi hlasy. 
 
5) Kontrolní zpráva z činnosti MŠ za rok 2007 
Kontrolní výbor provedl kontrolu hospodaření v MŠ Mezouň za rok 2007. Se zprávou 
z provedené kontroly seznámila OZ pí. H. Kailová. OZ schvaluje zprávu z provedené 
kontroly všemi hlasy. 



Předsedkyně kontrolního výboru přednesla požadavek, který vyplynul z provedené kontroly a 
to, aby byl navýšen rozpočet MŠ na rok 2007 o 15 000 Kč.  
Propad rozpočtu vznikl zvýšeným počtem předškoláků, kteří jsou osvobozeni od poplatků na 
neinvestiční výdaje MŠ a nárůstem ceny za povinně prováděné rozbory vody ze studní v MŠ. 
OZ schválilo navýšení rozpočtu MŠ všemi hlasy. Současně pověřuje předsedu finančního 
výboru zapracovat finanční prostředky pro MŠ do rozpočtového opatření č. 3. 
 
 
6) Udržování pořádku na veřejných prostranstvích obce a před domy 
Starosta poukázal na nutnost, aby si občané uklízeli před svými domy a zejména zastupitelé 
obce by toto měli v první řadě respektovat. 
Z hlediska parkování vozů před domy je nutno písemně vyzvat občany k odstranění 
nepojízdných aut. 
Členové OZ dle své působnosti osloví občany a vyzvou je k nápravě do 14 dnů. Pokud 
nebude náprava sjednána, bude občanům vyměřen poplatek za užívání veřejného prostranství 
dle vyhlášky obce. 
 
7) Ostatní 
Složení inventarizační komise 
Vzhledem k povinnosti provádět inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2007 navrhl starosta 
inventarizační komisi ve složení: 
Ing. Hrubý, pí Kailová H., p. Kokrda M., p. Valenta L., p. Polanský M. 
OZ schvaluje složení inventarizační komise všemi hlasy. 

 
 

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu bylo jednání OZ ukončeno  
ve 20.00 hod. 

 
 

………………..                                         ……………………. 
Jana Jelínková                                           Ing. Miroslav Hrubý 
 zapisovatel                                                  starosta 
 
 
………………                                           …………………… 
Martin Kokrda                                              Jiří Hrdlička 
  ověřovatel        ověřovatel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



USNESENÍ č. 7/2007 
ze  zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 3. prosince 2007  

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

Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, , Hana Kailová, Libor Valenta, Martin Kokrda,  
             Jiří Hrdlička, Josef Mezulián 
Omluven: Karel Jelínek 
 
OZ schvaluje: 
 

1) Pořízení změny č. 1 Územního plánu Obce Mezouň . 

2) Pořizovatele změny č. 1 Územního plánu Obce Mezouň Městský úřad Beroun. 

3) Zástupce pro jednání s Městským úřadem Beroun při pořizování změny č. 1 Územního 

plánu ing. Miroslava Hrubého - starostu obce .   

4) Změnu usnesení OZ č. 6/2007 - platba za věcné břemeno za vedení kanalizace se 

zvyšuje na 150 Kč za 1 bm vedení kanalizace. 

5) Přípravu změny smlouvy s VaK Beroun, a.s. na správu kanalizace a kořenové čistírny 

odpadních vod. 

6) Zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole hospodaření v MŠ Mezouň za rok 

2007. 

7) Navýšení dotace MŠ za rok 2007 o 15 000 Kč. 

8) Složení inventarizační komise k provedení inventarizace majetku obce Mezouň  

za rok 2007. 

  . 

OZ ukládá: 
   
Jednotlivým členům OZ  dle jejich působnosti 
 

1) Projednat s občany umístění domovních přípojek na vodovod a kanalizaci.  
 
2) Zkontrolovat pořádek na veřejných prostranstvích a vyzvat občany k nápravě. 

 
 
 
Toto usnesení č. 7/2007 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 3. 12. 2007. 
 
 
 
 
                                             Ing. Miroslav Hrubý 
                                                  starosta  
 


