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ZÁPIS č. 02/2019 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne 25. 2. 2019  v budově obecního úřadu v Mezouni 
 

Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová,  Hana Kailová, Bc. Daniel Kokrda,   Martin Kokrda   

Omluveni: Ivan Ouřadník, Hana Braunová 

 

Pan starosta seznámil OZ s navrženým programem jednání.   Ověřovateli byli určeni pan Bc. Daniel  Kokrda a 

paní Hana Kailová. 

Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Jelínková. 
  

Po doplnění byl schválen program jednání: 
 

1)Strategický rozvojový plán obce Mezouň na r. 2019-2022 

2) Stavební úpravy obecního úřadu – bezbariérový přístup 

3) Informace starosty – možnost dopravních opatření na komunikacích KSÚS 

4) Darovací smlouva (vodovodní řad na poz.č. 351/1) 

5) Dodatek ke smlouvě s VaK Beroun a.s. – rozšíření vodovodní sítě 

6) Cena stočného na rok 2019 

7) Žádost o poskytnutí dotace z MMR na workoutové hřiště 

8) Ostatní 

 

Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ 

Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny.  

 

1) Strategický rozvojový plán obce Mezouň na r. 2019-2022 

Pan starosta seznámil OZ s návrhem strategického rozvojového plánu obce na roky 2019-2022. 

Po diskusi a doplnění byl návrh schválen. 

OZ schvaluje všemi hlasy Strategický rozvojový plán obce Mezouň na roky 2019-2022. 
 

2) Stavební úpravy obecního úřadu – bezbariérový přístup 

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí obecního úřadu navrhl pan starosta  řešit vstup do prvního 

patra formou bezbariérového přístupu. Řešení předpokládá úpravu projektu a zvýšení finančních 

nákladů cca o 300 000,-Kč. 

OZ schvaluje všemi hlasy úpravu projektu rekonstrukce obecního úřadu se zapracováním 

bezbariérového přístupu do 1. patra budovy.   
 

3) Informace starosty – možnost dopravních opatření na komunikacích KSÚS 
Pan starosta informoval OZ o jednání se zástupcem Krajské správy a údržby silnic (KSÚS)  ohledně možností 

zklidnění  dopravy v obci. 

Navržené řešení – výstavba kruhového objezdu na křižovatce na Vysoký Újezd není podporováno ze strany 

KSÚS vzhledem k vysoké finanční náročnosti. Bylo  doporučeno před křižovatku umístit vodorovné dopravní 

značení. Tento návrh bude během měsíce května řešen s odborem dopravy a s Policií ČR. 

 

4) Darovací smlouva (vodovodní řad na poz.č. 351/1) 
Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem darovací smlouvy na převzetí  hlavního  vodovodního  řadu 

zbudovaného soukromým investorem na poz.č.parc.  351/1 a 402/2  v k.ú. Mezouň o celkové délce 30,9 m. 

OZ schvaluje všemi hlasy darovací smlouvu  na převzetí  hlavního  vodovodního  řadu zbudovaného soukromým 

investorem na poz.č.parc.  351/1 a 402/2  v k.ú. Mezouň o celkové délce 30,9 m. 

 

5) Dodatek ke smlouvě s VaK Beroun a.s. – rozšíření vodovodní sítě 
paní Jelínková informovala OZ o návrhu dodatku ke smlouvě se společností VaK Beroun, a.s. ohledně rozšíření 

vodovodní sítě v obci Mezouň. V souvislosti s převzetím vodovodního řadu na poz č.parc. 351/1 je nutno zařadit  

tento vodovodní řad do správy VaKu Beroun, a.s.  

OZ schvaluje všemi hlasy dodatek ke smlouvě  s firmou VaK Beroun, a.s. o správě vodohospodářské  

infrastruktury na rozšíření správy o vodovodní řad na poz.č parc. 351/1.  
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6) Schválení ceny stočného na rok 2019 
V souvislosti se zahájením provozu nové splaškové kanalizace v obci Mezouň  informoval pan starosta OZ  

o stanovení Kalkulace ceny stočného na rok 2019. Cena za  1 m3 odpadní vody bude činit 58,70 Kč včetně DPH. 

OZ schvaluje všemi hlasy kalkulaci ceny stočného na rok 2019 pro obec Mezouň - cena za likvidaci 1m3 

odpadní vody bude činit 58,70 Kč  včetně DPH.  

 

7) Žádost o poskytnutí dotace z MMR na workoutové hřiště 
Pan D. Kokrda informoval OZ  o možnosti podat žádost o dotaci na stavbu workoutového hřiště z fondu 

Ministerstva pro místní rozvoj. Hřiště navrhuje umístit za prodejnu COOPu.   

OZ schvaluje všemi hlasy podání žádosti o dotaci na stavbu workoutového hřiště z fondu Ministerstva pro místní 

rozvoj  za cenu 310 000 Kč  s finanční  spoluúčastí obce ve výši 93 000 Kč. 
. 

8) Ostatní 

Oplocení zahrady Mateřské školy a řešení přístupu na hřiště 
Pan starosta informoval OZ o záměru rozšířit přístupovou cestu na hřiště. Bylo navrženo toto řešit v souvislosti 

se stavbou oplocení Mateřské školy  ustoupením plotu ve prospěch rozšíření přístupu na hřiště. Možný návrh 

řešení projedná pan starosta s projektantem. 

 

Žádost Ing. Vorlíčka o souhlas s umístěním obrubníků podél komunikace u RD č. 199 
Pan starosta informoval OZ o žádosti Ing. Vorlíčka o souhlas s umístěním obrubníků podél komunikace a vjezdu 

u RD č. 199 a zavezení takto vzniklých prostorů zeminou s následným zatravněním.  Toto řešení by zabránilo 

najíždění automobilů  na vjezd k rodinnému domu,  ničení  hrany nájezdu  a rozjíždění zatravněné plochy. 

Ing.Vorlíček zajistí toto řešení na vlastní náklady. 

Pan D. Kokrda navrhl  zachovat v uvedeném prostoru  alespoň 3 parkovací místa.  

OZ pověřuje pana starostu jednáním s panem Vorlíčkem a řešením návrhu na místě. 

 

Kino na kolečkách 
Paní Ing. Wagnerová předložila OZ návrh na uspořádání promítání filmů prostřednictvím “Kina na kolečkách“. 

Byl navržen termín v měsíci červnu s propojením na dětský den. Předběžná cena je 15 000,-- Kč. 

OZ schvaluje všemi hlasy uspořádání kina pro občany  v Mezouni za předběžnou cenu 15 000,-- Kč. 

 

Umístění kontejnerů na tříděný odpad 
Pan starosta informoval OZ o nutnosti konečného rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Bude oslovena firma 

RISL s žádostí o zpevnění ploch pod kontejnery.  

 

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

 

 

 

 

Jana Jelínková                                  Ing. František Kubásek      

 zapisovatel                                                                                           starosta 

 

 

 

 

 

Hana Kailová                                   Bc.Daniel  Kokrda 

   ověřovatel                    ověřovatel  
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USNESENÍ č. 02/2019 

 

z veřejného  zasedání  zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 25. 2. 2019 

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

 

Přítomni: Ing. František Kubásek,  Ing. Jitka Wagnerová,  Hana Kailová,  Bc. Daniel Kokrda, Martin Kokrda                 

 

Omluven: Ivan Ouřadník, Hana Braunová 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1)  Strategický rozvojový plán obce Mezouň na roky 2019-2022. 

 

2)  Úpravu projektu rekonstrukce obecního úřadu se zapracováním bezbariérového přístupu do 1. patra  

     budovy.   

 

3)  Darovací smlouvu  na převzetí  hlavního  vodovodního  řadu zbudovaného soukromým investorem  

     panem  Havelkou  na poz.č.parc.  351/1 a 402/2  v k.ú. Mezouň o celkové délce 30,9 m. 

 

4)  Dodatek ke smlouvě  s firmou VaK Beroun, a.s. o správě vodohospodářské  infrastruktury na  

      rozšíření  spravovaného majetku  o vodovodní řad na poz.č parc. 351/1  

 

5)  Kalkulaci ceny stočného na rok 2019 pro obec Mezouň - cena za likvidaci 1m3 odpadní vody bude  

     činit 58,70 Kč  včetně DPH.  

 

6)  Podání žádosti o dotaci z fondu Ministerstva pro místní rozvoj na  zřízení workoutového hřiště za  

     cenu 310 000 Kč  za finanční  spoluúčasti obce ve výši 93 000 Kč. 

 

7)  Uspořádání kina na kolečkách pro občany  Mezouně za předběžnou cenu 15 000,-- Kč. 

 
 

 

 

 

Toto usnesení č. 02/2019  je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne  25. 2. 2019 

 

 

 

Zapsáno v Mezouni dne  25. 2. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

               Ing. František Kubásek 

          starosta obce Mezouň 


