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ZÁPIS č. 02/2018 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne 12.3.2018  v budově obecního úřadu v Mezouni 
 

Přítomni: Hana Braunová,  Mgr. Jan Škeřík,  Zdeněk Veselý,  Hana Kailová, Ivan Ouřadník 

Omluven:  Bc. Daniel Kokrda,   Martin Kokrda                 

 

Paní starostka seznámila OZ s navrženým programem jednání.   Ověřovateli byli určeni pan Zdeněk Veselý a 

paní Hana Kailová. 

Zapisovatelkou byla paní starostka Hana Braunová. 
 

 PROGRAM  JEDNÁNÍ 

 

  1) Jednání o koupi poz. a stavby č.parc.10/1 a 434 

  2) Spisová služba – výběr dodavatele 

  3) Pošta partner  Vysoký Újezd -  finanční příspěvek 

  4) Smlouva o zřízení věcného břemene pro vedení kNN v poz.č.parc. 351/3 s ČEZ distribuce 

  5) Smlouva o zřízení věcného břemene pro vedení kNN v poz.č.parc. 271/35 a 410 s ČEZ distribuce 

  6) Smlouva budoucí o věcném břemeni na vedení anodového uzemnění v poz. obce 

  7) Zadání výběrového řízení na zhotovitele územního plánu  

  8) Zadání  výběrového řízení na poskytování služeb k provozování splaškové kanalizace  

  9) Řešení napojení  poz. č.parc. 184/1 a areálu býv. kravína na splaškovou kanalizaci 

  10) Schválení pasportu místních komunikací 

  11) Doplnění PD na chodníky – odvodnění 

  12) Ostatní  

       - oplocení poz.č.parc. 67/61 (p. Zavadil) 

       - připojení pozemku 67/61  na komunikaci (Na kopanině) 

       - p.Kareš – stavba RD 

 

Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ 

Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny.  

 

1) Jednání o koupi pozemku a stavby č.parc. 10/1 a 434 

Paní starostka informovala  OZ o jednání s COOP Hořovice o prodeji pozemku  a stavby prodejny COOP. 

Bylo navrženo prověřit pro příští jednání OZ technický stav nemovitosti. Paní starostka osloví náměstka  

COOPu Hořovice k dalšímu jednání.   

 

2) Spisová služba 

Paní starostka informovala OZ o ukončení platnosti smlouvy na poskytování spisové služby s Městským úřadem 

Beroun, která byla realizována v rámci dotační podpory.  Je nutno vybrat novou firmu pro zajištění  spisové 

služby přímo pro obec Mezouň.  Paní starostka předložila OZ cenové nabídky na zajištění spisové služby. 

Žádná z nabídek nebyla akceptována. Výběr se odkládá na další jednání OZ.  

 

3) Pošta Partner Vysoký Újezd – finanční příspěvek 

Paní starostka předložila OZ rozbor nákladů Obce Vysoký Újezd  na provoz pošty Partner za  4. Q 2017. 

a žádost o příspěvek na provoz ve výši 6 000,-- Kč měsíčně. OZ považovalo výši příspěvku za nepřiměřenou  a 

pověřilo Mgr. J.Škeříka dalším jednáním s obcí Vysoký Újezd.  

 

4) Smlouva o zřízení věcného břemene pro vedení kNN v poz.č.parc. 351/1 s ČEZ distribuce 

Paní starostka předložila OZ návrh smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení kNN v pozemku obce č.parc. 

351/1 s firmou ČEZ distribuce. Smlouva odpovídá podmínkám schváleným ve smlouvě budoucí. 

OZ schvaluje smlouvu s ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene pro vedení kNN v pozemku obce č.parc. 

351/1 všemi hlasy. 

 

5) Smlouva o zřízení věcného břemene pro vedení kNN v poz.č.parc. 271/35 a 410 s ČEZ distribuce 

Pan Mgr. Škeřík prověří návrh smlouvy a konečné znění bude projednáno na příštím jednání OZ. 
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6) Smlouva budoucí o věcném břemeni na vedení anodového uzemnění v pozemcích obce Mezouň 

Pan Mgr. Škeřík seznámil  OZ  s podmínkami  smlouvy  budoucí o věcném břemeni na vedení anodového 

uzemnění na pozemcích ve vlastnictví a k.ú.  obce Mezouň  č.parc. 79/12, č. 79/13, č. 79/14 a č. 406 

v předpokládané délce 69 bm za cenu 250,-- Kč za  1 bm.  Ze strany firmy GasNet, s.r.o. nebyly naše podmínky 
v plné míře akceptovány. Z tohoto důvodu se schválení smlouvy budoucí do vyřešení  odkládá. 
 

7)  Zadání výběrového řízení na zhotovitele územního plánu  

V souvislosti se schválením pořízení nového územního plánu pověřuje OZ paní starostku vypsáním výběrového 

řízení na zpracovatele Územního plánu. 

 

8) Zadání  výběrového řízení na poskytování služeb k provozování splaškové kanalizace  

Paní starostka informovala OZ o nutnosti vypsat výběrové řízení na poskytování služeb k provozování splaškové 

kanalizace. Vzhledem k tomu, že výběrové řízení vyžaduje  delší přípravu, přesouvá se tento bod jednání  na 

pozdější termín 

 

 9) Řešení napojení  poz. č.parc. 184/1 a areálu býv. kravína na splaškovou kanalizaci 

Stavba výtlačného řadu není naceněna ze strany dodavatele. OZ pověřuje paní starostku zajistit rozpočet na tuto 

akci a souhlasné stanovisko s finančním podílem ze strany pana Ing. V.Hrubého. 

 

10)   Schválení pasportu místních komunikací 

Paní starostka předložila OZ ke schválení pasporty místních komunikací „Letník“ a cesta „Na Loděnice“. 

OZ schvaluje všemi hlasy pasport místní  komunikace „Letník“ a  „Na Loděnice“. 

 

11) Doplnění PD na chodníky – odvodnění 

Paní starostka informovala OZ o projednávání PD na chodníky na odboru dopravy v Berouně. Z uvedeného 

jednání vyplynula potřeba doplnit PD o odvodnění chodníků.  

OZ schvaluje všemi hlasy doplnění PD o odvodnění chodníků. 

 

12) Ostatní  

 

- oplocení poz.č.parc. 67/61  

Paní starostka předložila OZ  žádost pana Ing. Zavadila o oplocení pozemku na Na kopanině. Vzhledem k tomu, 

že se pozemek nachází v lokalitě,  která bude vyžadovat postoupení části pozemků na rozšíření místních 

komunikací, doporučuje OZ řešit oplocení  jako dočasnou stavbu. 

OZ pověřuje paní starostku konzultovat žádost na odboru výstavby v Berouně. 

 

- připojení pozemku 67/61  na komunikaci (Na kopanině) 

Paní starostka předložila OZ žádost  o souhlas s připojením pozemku č.parc. 67/61 na místní komunikaci č. 405. 

OZ konstatuje,že v současné době není  v této lokalitě zbudována  odpovídající příjezdová komunikace. 

Územní plán předpokládá dopravní obsloužení lokality 4a prostřednictvím hlavní obchvatové komunikace přes 

lokalitu 4d navazující na komunikaci III/10125. 

Dokud tato komunikace nebude vyřešena, není možné vydat souhlas s připojením na místní komunikaci. 

 

- p.Kareš – stavba RD 

Paní starostka předložila OZ návrh PD na stavbu RD na poz.č.parc. 239/5. 

OZ nemá námitek k předložené PD na stavbu RD. 

 

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

 

 

Hana Braunová                                     Hana Braunová         

 zapisovatel                                                                                        starostka 

 

 

 

Zdeněk Veselý                                Hana Kailová 

   ověřovatel                   ověřovatel  
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USNESENÍ č. 02/2018 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 12.3..2018 

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

 

 

Přítomni: Hana Braunová,  Mgr. Jan Škeřík,  Zdeněk Veselý,  Hana Kailová, Ivan Ouřadník 

Omluven:  Bc. Daniel Kokrda,   Martin Kokrda                 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

 

1) Smlouvu s ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene pro vedení kNN v pozemku obce č.parc. 351/1  

 

2) Pasport místních   komunikací  „Letník“ a  „Na Loděnice“. 

 

3) PD na stavbu rodinného domu č.parc. 239/5 

 

 

 

 

Toto usnesení č. 02/2018  je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne  12.3.2018      

 

 

 

 

 

 

Zapsáno v Mezouni dne  13.3. 2018 

 

 

 

 

               Hana Braunová 

          Starostka obce  

 


