Mezouňský oběžník
Zpravodaj Obecního úřadu Mezouň č. 16, červen 2016

Vážení spoluobčané,
přeji Vám příjemné prožití letních měsíců a příjemnou dovolenou. Dětem přeji krásné prázdniny...
Hana Braunová – starostka

Výstavba kanalizace
Státní fond životního prostředí zveřejnil na konci května přehled úspěšných žadatelů o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Mezi nimi byla i obec Mezouň. V rámci Prioritní
osy 1 „Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní“, schválil Řídicí orgán OPŽP projekt
„Mezouň – kanalizace“ s následujícími parametry:
Celkové zdroje
56 578 390 Kč

Způsobilé výdaje
46 379 148 Kč

Příspěvek EU
29 566 706,85 Kč

Příspěvek národní
5 217 654,15 Kč

Dotace celkem
34 784 361 Kč

Jelikož se jedná o zakázku velkého rozsahu, navíc financovanou z evropských fondů, bude
výběrové řízení na dodavatele stavby a technický dozor provádět specializovaná firma.
Nejbližší termín zahájení stavby kanalizace je konec letošního roku a předpokládané dokončení
v roce 2017. Ale vše závisí samozřejmě na tom, zda se v průběhu příprav a výstavby nevyskytnou
nějaké závažné problémy. Dále se může zahájení stavby posunout kvůli odvolání neúspěšných
účastníků výběrového řízení.
Dotace se týká pouze výstavby hlavního kanalizačního řadu. Přípojky budou financovány
z rozpočtu obce za spoluúčasti občanů.

Zklidnění dopravy v obci
V březnu proběhlo výběrové řízení na dodávku dvou rychlostních radarů, ve kterém zvítězila
s nejvýhodnější nabídkou firma Bártek rozhlasy, s.r.o s cenou 124 981 Kč vč. DPH. Instalace radarů
proběhla 3. května 2016. Součástí řešení je i statistický modul, který nám umožní zjišťovat
jednotlivé průjezdy a rychlosti u obou radarů. Kromě instalace radarů chystáme během roku ještě
několik úprav dopravního značení.
Je nám však jasné, že bezpečnost chodců zvýší pouze chodníky, které dosud v obci chybí. Proto se
v současné době zpracovává projektová dokumentace na chodníky podél hlavní silnice v celé obci.
Dále řešíme odkup potřebných pozemků, které nejsou ve vlastnictví obce.

Dotace v roce 2016
Na konci loňského roku a na začátku roku 2016 jsme požádali o dotace na čtyři projekty, z nichž
jediná úspěšná dotace byla na kanalizaci. Ale o to více nás těší, že vyšla právě tato.
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Kromě kanalizace jsme žádali o dvě dotace od Středočeského kraje. První projekt měl řešit druhou
etapu výsadby zeleně podél cesty od poldru směrem k Mezouni. Druhý projekt byl zaměřen na
rekonstrukci dětského hřiště a oplocení v mateřské škole. Bohužel, ani jedna z dotací nevyšla kvůli
nedostatku finančních prostředků v rozpočtu kraje.
Dále se nám nepodařilo získat dotaci na dokončení rekonstrukce oplocení hřiště od Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. I zde byl počet žádostí tak vysoký, že bylo uspokojeno pouze 6 %
uchazečů.

Poplatek za psy
Připomínáme občanům, kteří ještě nezaplatili poplatek za psy na rok 2016, aby tak učinili.
Splatnost poplatku byla 30. března 2016. Za prvního psa se platí 200 Kč, za každého dalšího psa
téhož držitele 300 Kč. Pro poživatele invalidního, starobního, vdovského či vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmů, je snížen poplatek na polovinu. Pokud ještě nemáte nového
psa přihlášeného nebo naopak již psa nemáte, je nutné nás o tom co nejdříve informovat.

Ostatní zprávy


SVOZ BIOPOPELNIC: Pokud máte zájem o hnědou popelnici na bioodpad, je stále možné
přihlásit se na obecním úřadě.



OPRAVA CESTY NA LODĚNICE: Na jaře byla provedena oprava cesty směrem na Loděnice.
Pod novou zástavbou Pod Hájem byly výtluky spraveny asfaltem. Ve spodní části byl
srovnán povrch včetně krajnice, byly zasypány výtluky a pokáceny náletové porosty.



NOVINKY Z OBECNÍHO ÚŘADU E-MAILEM: Noví zájemci o zasílání novinek mohou svůj
e-mail zaregistrovat přímo na webu obce nebo mohou zaslat žádost na adresu
obeznik@mezoun.cz. Pokud jste se v minulosti zaregistrovali a e-maily Vám nechodí, tak
zkontrolujte prosím, zda Vám zprávy nepadají do složky „Spam“ nebo „Hromadné“.

Další plány na letošní rok


MEZOUŇSKÝ ZAVÍRÁK 2016: KSK Mezouň a OÚ Mezouň zvou všechny občany na 9. ročník
open-air beatové tancovačky MEZOUŇSKÝ ZAVÍRÁK. Akce se koná v sobotu 3. září 2016.



NOVÉ OPLOCENÍ NA HŘIŠTI: Na podzim plánujeme stavbu nového oplocení hřiště, které
naváže na vysoký plot mezi prvním kurtem a mateřskou školou. Oplocení bude mít stejné
parametry (zelené průmyslové panely a výška 4 metry). V zadní části hřiště by měla být
vrata a v rohu dvoumetrové oplocení.



REKONSTRUKCE RYBNÍKA: Letos chceme připravit projekt na rekonstrukci rybníka na návsi,
který by zahrnoval opravu hráze a odbahnění. Akci bychom realizovali pouze v případě
získání dotace a dostatku finančních prostředků na spoluúčast.



SÁČKY NA PSÍ EXKREMENTY: Kvůli množícím se stížnostem občanů na znečišťování
veřejných prostranství psími exkrementy, bude v obci nainstalováno pět zásobníků
s pytlíky. Věříme, že majitelé psů tuto službu ocení. Zásobníky budou nainstalovány
v těchto lokalitách: na návsi u zastávky, u hřiště, u čekárny na Letníku a v nové zástavbě
Pod Hájem.

