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ZÁPIS č. 4/2022 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dle zákona číslo 128/2000 Sb. dne 27.6.2022 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Mezouň. Vstup vrátky čp. 72 dvorem obecního úřadu. 

 

Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Ivan Ouřadník, Martin Kokrda 

Omluveni: Hana Braunová, Hana Kailová 

 

Ověřovateli byli určeni pan Martin Kokrda a pan Ivan Ouřadník. 

Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Jelínková. 

 

Pan starosta seznámil OZ s Programem jednání. Z programu byly staženy body 9), 10), 11), 13) a 14). Hlasováním byl všemi 

hlasy přítomných zastupitelů schválen Program jednání: 

 

1) Příprava Slavnostního otevření a Provoz Komunitního centra Mezouň 

2) Žádost o vyjádření k novostavbě individuálního chatového objektu č.parc. 399/299 a č.parc. 399/291 

3) Žádost o vyjádření k novostavbě individuálního chatového objektu č.parc. 399/154 

4) Cenová nabídka Změna míst pro přecházení na přechody pro chodce včetně inženýrské činnosti pro zajištění stavebního 

povolení 

5) Cenová nabídka Kanálová víka splaškové kanalizace 

6) Cenová nabídka Přenosy ČSOV 

7) Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2022 

8) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Mezouň pro volební období 2022-2026 

9) Ceny věcných břemen 

10) Ostatní 

 

Kontrola plnění usnesení z minulého jednání OZ 

Úkoly vyplývající z minulého usnesení zastupitelstva jsou průběžně plněny. 

 

Na začátku jednání dal pan starosta prostor přítomným hostům k vyjádření a diskusi. 

Diskuse se týkala návrhu územního plánu obce Mezouň. Bylo upřesněno, že připomínky k návrhu územního plánu se mohou 

v této fázi podávat do 21.7.2022. 

Pan Roman Kopáček vyjádřil připomínku k institutu vyvlastňování a dále k velkému rozsahu změny charakteru pozemků 

z orné půdy na louky a pastviny. Pan Petr Tvrz poukázal na změny oproti platnému územnímu plánu, kdy je značná část 

pozemků převedena ze zastavitelného území na území nezastavitelné. 

Občané byli vyzváni, aby podali k návrhu územního plánu připomínky. Po ukončení této diskuse pokračovalo jednání dle 

schváleného programu. 

 

1) Příprava Slavnostního otevření a Provoz Komunitního centra Mezouň 

Pan starosta seznámil OZ s průběhem kolaudačního řízení. Komunitní centrum Mezouň by mělo být zkolaudováno 

v nejbližších dnech. Zároveň byla již podána žádost o proplacení dotace na tuto akci. Je nutno zajistit pracovníka pro sociální 

poradenství. Dále byla projednána příprava Slavnostního otevření Komunitního centra. Přípravou byla pověřena paní 

Ing. Jitka Wagnerová. 

 

2) Žádost o vyjádření k novostavbě individuálního chatového objektu č.parc. 399/299 a č.parc. 399/291 

Pan starosta předložil OZ Žádost o vyjádření k novostavbě individuálního chatového objektu č.parc. 399/299 a 

č.parc. 399/291. 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení ve znění zastupitelstvo obce Mezouň schvaluje Výjimku z Územního opatření o stavební 

uzávěře Mezouň pro „Žádost o vyjádření k novostavbě individuálního chatového objektu č.parc. 399/299 a č.parc. 399/291“ 

dle žadatelem doručených materiálů. Žadatel doručí obci jeden originální výtisk kompletní projektové dokumentace. 

Hlasováno: pro: Ing. František Kubásek, proti: 0, zdržel se hlasování: Bc. Daniel Kokrda, Ing. Jitka Wagnerová, Martin 

Kokrda, Ivan Ouřadník. 

Při hlasování nebylo dosaženo shody nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce. K bodu nebylo přijato usnesení. 

Osobně přítomným žadatelům bylo doporučeno podat v této věci připomínky k návrhu Územního plánu Mezouň pro společné 

jednání. 

 

3) Žádost o vyjádření k novostavbě individuálního chatového objektu č.parc. 399/154 

Pan starosta předložil OZ Žádost o vyjádření k novostavbě individuálního chatového objektu č.parc. 399/154. 

Bylo hlasováno o návrhu usnesení ve znění zastupitelstvo obce Mezouň schvaluje Výjimku z Územního opatření o stavební 

uzávěře Mezouň pro „Žádost o vyjádření k novostavbě individuálního chatového objektu č.parc. 399/154“ dle žadatelem 

doručených materiálů. Žadatel doručí obci jeden originální výtisk kompletní projektové dokumentace. 

Hlasováno: pro: Ing. František Kubásek, proti: 0, zdržel se hlasování: Bc. Daniel Kokrda, Ing. Jitka Wagnerová, Martin 

Kokrda, Ivan Ouřadník. 
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Při hlasování nebylo dosaženo shody nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce. K bodu nebylo přijato usnesení. 

Osobně přítomným žadatelům bylo doporučeno podat v této věci připomínky k návrhu Územního plánu Mezouň pro společné 

jednání. 

 

4) Cenová nabídka Změna míst pro přecházení na přechody pro chodce včetně inženýrské činnosti pro zajištění 

stavebního povolení 

Pan starosta předložil OZ doporučení osloveného projektanta. Nejprve je nutno návrh řešení projednat na Policii ČR a poté se 

bude zpracovávat projektová dokumentace. 

 

5) Cenová nabídka Kanálová víka splaškové kanalizace 

Pan starosta informoval OZ o nutnosti zakoupení nových kanálových vík splaškové kanalizace. Některá kanálová víka 

netěsní a způsobují hluk při přejezdu automobilů.  

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů nákup 10 ks nových kanálových vík splaškové kanalizace. 

 

6) Cenová nabídka Přenosy ČSOV 

Pan starosta předložil OZ cenovou nabídku od firmy VaK Beroun, a.s.  na posílení samostatných přenosů z čerpacích stanic 

kanalizace za cenu 194 700,-- Kč bez DPH za tři stanice. Bude posílena čerpací stanice č. 2, 3, a 4. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů cenovou nabídku na posílení samostatných přenosů z čerpacích stanic 

kanalizace č. 2, 3, 4 za cenu 194 700,-- Kč bez DPH. 

 

7) Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2022 

Paní Jelínková seznámila OZ s návrhem rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2022. Rozpočtové opatření zahrnuje 

mj. na straně výdajů zvýšení nákladů spojených s pořízením posílení přenosů z čerpacích stanic splaškové kanalizace, 

nákupem kanálových vík, vybavením komunitního centra, nákupem dárkových poukazů a zaúčtování pohledávek 

za Sberbank CZ, a.s. Výdaje budou kryty z úspor minulých období. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2022. 

 

8) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Mezouň pro volební období 2022-2026 

V souvislosti s přípravou voleb do zastupitelstev obcí je povinnost ve smyslu zákona č.128/2000 Sb.  o obcích stanovit počet 

členů zastupitelstva obce pro další volební období 2022-2026. 

Pan starosta navrhl opětovně sedmičlenné zastupitelstvo. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026 v počtu sedmi 

členů. 

 

9) Ceny věcných břemen 

Pan starosta předložil OZ návrh smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro vedení kNN k poz.č. 399/292 

zaslaný firmou Elektromontáže, s.r.o., Lety u Dobřichovic. 

OZ neschvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů návrh smlouvy budoucí o smlouvě na zřízení věcného břemene pro 

vedení kNN k poz.č. 399/292. 

 

10) Ostatní 

Dárkové karty pro pracovníky Mateřské školy 

Paní Ing. Wagnerová navrhla ocenit pracovníky Mateřské školy Mezouň za práci, kterou vykonávali nad rámec jejich 

pracovní náplně, dárkovým poukazem v hodnotě 1000,-- Kč pro každého. 

OZ schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů nákup 3 ks dárkových poukazů v celkové hodnotě 3000,-- Kč. 

 

 

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ve 20.30 hod. ukončeno. 

 

 

 

      Jana Jelínková                                      Ing. František Kubásek      

        zapisovatel                                                                                                 starosta 

 

 

 

     Martin Kokrda                                  Ivan Ouřadník 

        ověřovatel                         ověřovatel 
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USNESENÍ č. 4/2022 

 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dle zákona číslo 128/2000 Sb. dne 27.6.2022 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Mezouň. Vstup vrátky čp. 72 dvorem obecního úřadu. 

 

 

Přítomni: Ing. František Kubásek, Ing. Jitka Wagnerová, Bc. Daniel Kokrda, Ivan Ouřadník, Martin Kokrda 

Omluveni: Hana Braunová, Hana Kailová 

 

 

Zastupitelstvo obce Mezouň schvaluje: 

 

1) Nákup 10 ks nových kanálových vík splaškové kanalizace. 

 

2) Cenovou nabídku firmy VaK Beroun, a.s. na posílení samostatných přenosů z čerpacích stanic kanalizace 

    č. 2, 3, 4 za cenu 194 700,-- Kč bez DPH. 

 

3) Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2022. 

 

4) Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026 v počtu sedmi členů. 

 

5) Nákup 3 ks dárkových poukazů pro pracovníky MŠ v celkové hodnotě 3000,-- Kč. 

 

 

Zastupitelstvo obce Mezouň neschvaluje: 

 

1) Návrh smlouvy budoucí o smlouvě na zřízení věcného břemene pro vedení kNN k poz.č. 399/292. 

 

 

 

Toto usnesení č. 04/2022 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 27.6.2022. 

 

 

Zapsáno v Mezouni dne 27.6.2022. 

 

 

                               Ing. František Kubásek 

              starosta obce Mezouň 


