ZÁPIS č. 4/2021
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 30.9.2021 v náhradních prostorách ve
Spolkovém domě Mezouň, Mezouň čp. 16, dle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. František Kubásek, Martin Kokrda, Bc. Daniel Kokrda, Hana Braunová
Omluveni: Ivan Ouřadník, Ing. Jitka Wagnerová, Hana Kailová
Ověřovateli byli určeni paní Hana Braunová a pan Martin Kokrda.
Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Jelínková.
Pan starosta seznámil OZ s Programem jednání. Do programu byly doplněny body „Žádost o vyjádření
k novostavbě RD č.parc. 67/61“ a „Žádost o vyjádření k novostavbám RD č.parc. 185/1 a č.parc. 185/3“. Tyto
body byly zařazeny do programu jako bod 2) a bod 3). Hlasováním byl všemi hlasy přítomných zastupitelů
schválen Program jednání:
1) Žádost o vyjádření k novostavbě RD č.parc. 105/4, č.parc.st. 118 a č.parc.st. 194
2) Žádost o vyjádření k novostavbě RD č.parc. 67/61
3) Žádost o vyjádření k novostavbám RD č.parc. 185/1 a č.parc. 185/3
4) Přeložka silnice III/10125, Vysoký Újezd u Berouna-vyjádření
5) Nabídka na směnu pozemků
6) Smlouva o převzetí a odstraňování odpadu č. 1 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
7) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
8) „Tlaková kanalizace Mezouň - “Na Lvech“ - DSP“
9) Žádost o poskytnutí dotace na celoroční činnost oddílu Zubři - JUNÁK - český skaut
10) Žádost o poskytnutí dotace na pořádání 8. ročníku přehlídky ochotnického divadla Nučický Kahan - ŽUMPA,
ochotnický spolek
11) Projektová dokumentace stavby „Revitalizace návsi a obecního rybníku včetně veřejných prostranství“
12) Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2021
13) Fakturace „KCM - IROP“
14) Ostatní
Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ
Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny. Pan starosta v úvodu jednání podal
informaci o probíhající rekonstrukci obecního úřadu a o přípravě projektu na revitalizaci rybníka a návsi viz body
programu 11) a 13).
1) Žádost o vyjádření k novostavbě RD č.parc. 105/4, č.parc.st. 118 a č.parc.st. 194
Pan starosta předložil OZ žádost o vyjádření k novostavbě RD na pozemku č.parc.105/4, č.parc. st. 118 a č.parc.
194 v k.ú. Mezouň.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň pro
„Žádost o vyjádření k novostavbě RD na pozemku č.parc. č.parc.105/4, č.parc. st. 118 a č.parc. 194 v k.ú.
Mezouň“ dle žadatelem doručených materiálů. Žadatel doručí obci jeden originální výtisk kompletní projektové
dokumentace.
2) Žádost o vyjádření k novostavbě RD č.parc. 67/61
Pan starosta předložil OZ žádost o vyjádření k novostavbě RD na pozemku č.parc. 67/61 v k.ú. Mezouň.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň pro
„Žádost o vyjádření k novostavbě RD č.parc. 67/61“ dle žadatelem doručených materiálů. Žadatel doručí obci
jeden originální výtisk kompletní projektové dokumentace.
3) Žádost o vyjádření k novostavbám RD č.parc. 185/1 a č.parc. 185/3
Pan starosta předložil OZ žádost o vyjádření k novostavbám RD č.parc. 185/1 a 185/3 v k.ú. Mezouň.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň pro
„Žádost o vyjádření k novostavbám RD č.parc. 185/1 a č.parc. 185/3“ dle žadateli doručených materiálů. Žadatelé
doručí obci jeden originální výtisk kompletních projektových dokumentací.
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4) 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. Bylo hlasováno o návrhu usnesení ve znění zastupitelstvo obce Mezouň schvaluje
Výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň pro „Přeložka silnice III/10125, Vysoký Újezd
u Berouna-vyjádření“ dle žadatelem doručených materiálů. Žadatel na své náklady zbuduje desetimetrový
propustek dle původní varianty projektu a místní úpravu dopravního značení „Doplnění dopravního značení
v křižovatce III/10125 A III/10126, Mezouň“, Čj.: MBE/9982/2021/DOPR-Mij.
Hlasováno: pro: Ing. František Kubásek, Bc. Daniel Kokrda, proti: Martin Kokrda, zdržela se hlasování: Hana
Braunová.
Při hlasování nebylo dosaženo shody nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce. K bodu nebylo přijato
usnesení.
5) Nabídka na směnu pozemků
Pan starosta předložil OZ nabídku na směnu pozemků v areálu a okolí bývalého kravína. Navržená směna nebyla
akceptována. O jiné variantě směny je možno jednat.
6) Smlouva o převzetí a odstraňování odpadu č. 1 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pan starosta předložil OZ návrh Smlouvy o převzetí a odstraňování odpadu č. 1 – AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.
OZ neschvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Smlouvu o převzetí a odstraňování odpadu č. 1 – AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o.
Pan starosta předložil OZ na základě předchozího neschválení vstřícné řešení obce vůči AVE CZ spočívající ve
schválení objednávky služeb dle ceníku.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů objednávku služeb společnosti AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o. pro rok 2021 dle schváleného Specifikačního a výpočtového listu (ceníku) pro rok 2021.
7) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Pan starosta předložil OZ návrh Smlouvy o zřízení služebnosti vedení inženýrských sítí kanalizace a vodovodu na
poz.č.parc. 238/2, 239/3 a 239/4 pro obec Mezouň.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Smlouvu o zřízení služebnosti vedení inženýrských sítí
kanalizace a vodovodu na poz.č.parc. 238/2, 239/3, 239/4 a 239/5 pro obec Mezouň.
8) „Tlaková kanalizace Mezouň - “Na Lvech“ - DSP“
Pan starosta předložil OZ žádost o vydání stanoviska k dokumentaci pro stavební povolení na akci Tlaková
kanalizace Mezouň – Na Lvech.
OZ bere na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů akci „Tlaková kanalizace Mezouň - “Na Lvech“ - DSP“.
9) Žádost o poskytnutí dotace na celoroční činnost oddílu Zubři - JUNÁK - český skaut
Pan starosta předložil OZ žádost Junáka středisko Mořina – Plantážníci o dotaci na činnost oddílu Zubři Mezouň
ve výši 12 000,-- Kč.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů žádost Junáka středisko Mořina – Plantážníci o dotaci na
činnost oddílu Zubři Mezouň ve výši 12 000,-- Kč.
10) Žádost o poskytnutí finančního daru na pořádání 8. ročníku přehlídky ochotnického divadla Nučický
Kahan - ŽUMPA, ochotnický spolek
Pan starosta předložil OZ žádost ochotnického spolku ŽUMPA o poskytnutí finančního daru na pořádání 8.
ročníku přehlídky ochotnických divadel Nučický Kahan ve výši 10 000,-- Kč.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů žádost ochotnického spolku ŽUMPA o poskytnutí finančního
daru na pořádání 8. ročníku přehlídky ochotnických divadel Nučický Kahan ve výši 10 000,-- Kč.
11) Projektová dokumentace stavby „Revitalizace návsi a obecního rybníku včetně veřejných prostranství“
Pan starosta předložil OZ Projektovou dokumentaci stavby „Revitalizace návsi a obecního rybníku včetně
veřejných prostranství“.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Projektovou dokumentaci stavby „Revitalizace návsi a obecního
rybníku včetně veřejných prostranství“.
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12) Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2021
Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2021. Rozpočtové
opatření zahrnuje mj. zvýšení daňových příjmů a příjmů za stočné a dotace na volby do PSP ČR. Na straně výdajů
se jedná o navýšení nákladů za stočné placené obcí, výdaje na údržbu obce, vícenáklady spojené s rekonstrukcí
obecního úřadu a zvýšení výdajů za likvidaci komunálního odpadu. Náklady budou kryty z navýšení příjmů
rozpočtu.
Dále byla podána informace o provedení rozpočtové změny v měsíci srpnu, která byla zpracována v rámci
pravomocí starosty. Rozpočtová změna zahrnovala příjmy ze SR – kompenzační bonus ke zmírnění dopadů
coronaviru ve výši 84 675,91 Kč.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů rozpočtovou změnu a rozpočtové opatření č.4 rozpočtu obce na
rok 2021.
13) Fakturace „KCM - IROP“
Pan starosta seznámil OZ s průběhem rekonstrukce obecního úřadu – Komunitní centrum Mezouň a předložil
fakturaci provedených prací za 06/2021, 07/2021 a 08/2021.
OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů Fakturaci „Stavební úpravy obecního úřadu Mezouň č.p. 72 na
pozemku stavební parcela číslo 79, pozemková parcela číslo 347/2 v katastrálním území Mezouň.“ Projekt
„Komunitní centrum Mezouň, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012740, IROP“ za 06/2021, 07/2021 a 08/2021.
14) Ostatní
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 21.00 hod. ukončeno.

Jana Jelínková
zapisovatel

Ing. František Kubásek
starosta

Hana Braunová
ověřovatel

Martin Kokrda
ověřovatel
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USNESENÍ č. 4/2021
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 30.9.2021 v náhradních prostorách ve
Spolkovém domě Mezouň, Mezouň čp. 16, dle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. František Kubásek, Martin Kokrda, Bc. Daniel Kokrda, Hana Braunová
Omluveni: Ivan Ouřadník, Ing. Jitka Wagnerová, Hana Kailová
Zastupitelstvo obce Mezouň schvaluje:
1) Výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň pro „Žádost o vyjádření k novostavbě RD č.parc.
105/4, č.parc.st. 118 a č.parc.st. 194“ dle žadatelem doručených materiálů. Žadatel doručí obci jeden originální
výtisk kompletní projektové dokumentace.
2) Výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň pro „Žádost o vyjádření k novostavbě RD č.parc.
67/61“ dle žadatelem doručených materiálů. Žadatel doručí obci jeden originální výtisk kompletní projektové
dokumentace.
3) Výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň pro „Žádost o vyjádření k novostavbám RD č.parc.
185/1 a č.parc. 185/3“ dle žadateli doručených materiálů. Žadatelé doručí obci jeden originální výtisk kompletních
projektových dokumentací.
4) Objednávku služeb společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. pro rok 2021 dle schváleného
Specifikačního a výpočtového listu (ceníku) pro rok 2021.
5) Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.parc. 238/2, 239/3, 239/4 a 239/5.
6) Žádost Junáka středisko Mořina – Plantážníci o dotaci na činnost oddílu Zubři Mezouň ve výši 12 000,-- Kč.
7) Žádost ochotnického spolku ŽUMPA o poskytnutí finančního daru na pořádání 8. ročníku přehlídky
ochotnických divadel Nučický Kahan ve výši 10 000,-- Kč.
8) Projektovou dokumentaci stavby „Revitalizace návsi a obecního rybníku včetně veřejných prostranství“.
9) Rozpočtovou změnu a rozpočtové opatření č.4 rozpočtu obce na rok 2021.
10) Fakturaci „Stavební úpravy obecního úřadu Mezouň č.p. 72 na pozemku stavební parcela číslo 79, pozemková
parcela číslo 347/2 v katastrálním území Mezouň.“ Projekt „Komunitní centrum Mezouň,
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012740, IROP“ za 06/2021, 07/2021 a 08/2021.
Zastupitelstvo obce Mezouň neschvaluje:
1)Smlouvu o převzetí a odstraňování odpadu č. 1 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Zastupitelstvo obce Mezouň bere na vědomí:
1) Akci „Tlaková kanalizace Mezouň - “Na Lvech“ - DSP“.
Toto usnesení č. 04/2021 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 30.9.2021.
Zapsáno v Mezouni dne 30.9.2021.

Ing. František Kubásek
starosta obce Mezouň
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