ZÁPIS č. 1/2021
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 25.1.2021 v budově obecního úřadu v Mezouni.
Přítomni: Ing. František Kubásek, Hana Kailová, Ivan Ouřadník, Martin Kokrda
Omluveni: Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Hana Braunová
Ověřovateli byli určeni pan Ivan Ouřadník a paní Hana Kailová.
Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Jelínková.
Pan starosta seznámil OZ s Programem jednání. Hlasováním byl všemi hlasy přítomných zastupitelů schválen
Program jednání:
1) Územní opatření o stavební uzávěře Mezouň-vydání
2) Doplnění dopravního značení v křižovatce III/10125 A III/10126, Mezouň
3) Přeložka silnice III/10125, Vysoký Újezd u Berouna-vyjádření
4) Změna ceny za likvidaci odpadů na rok 2021 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
5) Zápis o užívání staré hasičské zbrojnice
6) Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2021
7) Ostatní
Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny.
V úvodu dal pan starosta prostor pro dotazy z řad přítomných zástupců veřejnosti a poté bylo přistoupeno
k projednávání jednotlivých bodů schváleného Programu jednání.
Dotazy veřejnosti byly směřovány k otázkám stavební uzávěry, návrhu zadání územního plánu a obecně ke
stavební činnosti.
Na závěr byli tazatelé informováni o zřízení obecního e-mailu up@mezoun.cz pro komunikaci obce ve věcech
územně plánovací činnosti a stavebního řádu, který obsluhuje určený zastupitel Bc. Daniel Kokrda dle
USNESENÍ č. 3/2020. Na tento obecní e-mail lze panu místostarostovi zasílat dotazy týkající se této
problematiky.
1) Územní opatření o stavební uzávěře Mezouň-vydání
Pan starosta předložil OZ návrh Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň včetně grafické přílohy.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Územní opatření o stavební uzávěře Mezouň včetně grafické
přílohy.
2) Doplnění dopravního značení v křižovatce III/10125 A III/10126, MEZOUŇ
Pan starosta upřesnil rozsah zpracování řešení dopravního značení na křižovatce III/10125 a III/10126, Mezouň.
Cenová nabídka činí 12 000,-- Kč.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů zpracování projektu na vodorovné dopravní značení na
křižovatce III/10125 a III/10126, Mezouň za cenu 12 000,-- Kč.
3) Přeložka silnice III/10125, Vysoký Újezd u Berouna-vyjádření
Pan starosta předložil OZ žádost o vyjádření k návrhu projektové dokumentace na stavbu přeložky silnice
III/10125, Vysoký Újezd. Při hlasování nebylo dosaženo shody nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva
obce. K bodu nebylo přijato usnesení.
4) Změna ceny za likvidaci odpadů na rok 2021 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pan starosta seznámil OZ s návrhem firmy AVE CZ odpadové hospodářství na změnu ceny za likvidaci odpadů
na rok 2021 formou specifikačního ceníku a s pověřením obce pro operátora AVE CZ odpadové hospodářství
k uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního
odpadu na skládku.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů změnu ceny za likvidaci odpadů na rok 2021 – AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. a dokumenty POVĚŘENÍ OBCE PRO OPERÁTORA a OPERÁTOR - EXTERNÍ
SKLÁDKA.
1

5) Zápis o užívání staré hasičské zbrojnice
Pan starosta předložil OZ návrh Zápisu z jednání ve věci plnění nájemní smlouvy s panem Hellerem.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Zápis o užívání staré hasičské zbrojnice.
6) Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2021
Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2021. Rozpočtové
opatření zahrnuje dotaci ze SR ve výši 136 000,-- Kč na výkon státní správy.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů rozpočtové opatření č.1 rozpočtu obce na rok 2021.
7) Ostatní
Žádost o vyjádření k novostavbě RD a napojením na vodovod a kanalizaci
Pan starosta předložil OZ žádost o vyjádření k PD na stavbu RD na poz.č.parc.74/5 a souhlas s napojením na
vodovod a kanalizaci. Kanalizace v dané lokalitě není ve vlastnictví obce a proto se nebude k napojení na
kanalizaci vyjadřovat. Stanovisko se bude vydávat formou výjimky z Územního opatření o stavební uzávěře
Mezouň.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň pro
stavbu RD na pozemku č.parc. 74/5 dle předložené PD a souhlasí s napojením na vodovod.
Žádost o povolení zřízení sjezdu z místní komunikace na poz.č.parc. 74/5 v k.ú. Mezouň
Pan starosta předložil OZ žádost o povolení zřízení sjezdu z místní komunikace vedené na poz.č.parc. 74/11 na
pozemek č.parc. 74/5 v k.ú. Mezouň.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň pro
žádost o povolení zřízení sjezdu z místní komunikace vedené na poz.č.parc. 74/11 na pozemek č.parc. 74/5 v k.ú.
Mezouň.
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 20.30 hod. ukončeno.

Jana Jelínková
zapisovatel

Ing. František Kubásek
Starosta

Hana Kailová
ověřovatel

Ivan Ouřadník
ověřovatel
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USNESENÍ č. 01/2021
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 25.1.2021
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. František Kubásek, Martin Kokrda, Ivan Ouřadník, Hana Kailová
Omluveni: Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Hana Braunová

Zastupitelstvo obce Mezouň schvaluje:
1) dle § 6 odst. 6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, Územní opatření o
stavební uzávěře Mezouň včetně grafické přílohy.
2) Cenovou nabídku na zajištění projektové dokumentace DOPLNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
V KŘIŽOVATCE III/10125 A III/10126, MEZOUŇ v ceně 12 000,-- Kč bez DPH.
3) Změnu ceny za likvidaci odpadů na rok 2021 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a dokumenty
POVĚŘENÍ OBCE PRO OPERÁTORA a OPERÁTOR - EXTERNÍ SKLÁDKA.
4) Zápis o užívání staré hasičské zbrojnice.
5) Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2021.
6) Výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň pro Žádost o vyjádření k novostavbě RD na poz.č.
parc. 74/5 a napojení na vodovod.
7) Výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň pro Žádost o povolení zřízení sjezdu z místní
komunikace vedené na poz.č.parc. 74/11 na pozemek č.parc. 74/5 v k.ú. Mezouň.

Toto usnesení č. 01/2021 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 25.1.2021.
Zapsáno v Mezouni dne 25.1.2021.

Ing. František Kubásek
Starosta obce Mezouň
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