
ZÁPIS č. 6/2010 

ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne 20. 7. 2010 v budově OÚ v Mezouni 

 

Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Hana Kailová, Vladimír Holovský, Martin Kokrda,  

                Libor Valenta                                            

                Karel Jelínek – omluven                                      Nepřítomen: Jiří Hrdlička                                                                                       

 
PROGRAM  JEDNÁNÍ 

1) Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu na rok 2010 

2) Schválení přidělených finančních dotací z MAS Karlštejnsko a z KÚ StČ kraje 

3) Informace o výstavbě II. etapy komunikace v lokalitě Pod Hájem 

4) Příprava výběrových řízení na zakázky malého rozsahu  

5) Informace o dotacích na zateplení budov 

6) Ostatní 

  

Starosta navrhl na zapisovatele pí Jelínkovou, ověřovateli byli určeni p. Martin Kokrda a  

p. Libor Valenta 

 

1) Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu na rok 2010 

Pí Jelínková předložila OZ návrh rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu na rok 2010. 

Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k přesunu rozpočtovaných prostředků, aniž se 

změní celkový objem rozpočtu. 

OZ schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2 všemi hlasy. 

 

2) Schválení přidělených dotací  

Pan starosta seznámil OZ s tím, že obci byla přiznána dotace z „Programu rozvoje venkova“ 

v rámci MAS Karlštejnsko, o.s.  ve výši uznatelných nákladů 1 472 480,-- Kč spočívající 

v rekonstrukci bývalé požární zbrojnice na „Spolkový dům Mezouň“. 

OZ schvaluje přijetí dotace a uzavření Dohody se SZIF o poskytnutí dotace všemi hlasy. 

Paní Jelínková seznámila OZ s přidělením dotace na rok 2010 z rozpočtu Středočeského kraje 

v rámci: 

- Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na kulturní akci „Mezouňský zavírák“  

ve výši 10 000,-- Kč, 

- Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na akci „Výsadba stromů – 

ochranné izolační zeleně podél suché retenční nádrže a zádržných limanů“ ve výši 

115 000,-- Kč. 

OZ schvaluje přijetí dotací a uzavření smluv na poskytnutí dotací všemi hlasy. 

   

3) Informace o výstavbě II. etapy komunikace v lokalitě Pod Hájem 

Pan starosta podal informaci o průběhu místního šetření na základě podnětu manželů 

Melzochových ohledně vytyčení místní komunikace v lokalitě Pod Hájem. Pan projektant 

vysvětlil nejasnosti ohledně šířek chodníků a jejich výšky. Dále byla řešena přístupová cesta 

do lesa mezi domem p. Čekana a p. Průši. Vzhledem ke snížení terénu bude nutno řešit 

zbudováním schůdků. 

Starosta dále informoval OZ o zaslání dopisů (výzvy) vlastníkům pozemků, kteří nemají 

dosud zbudovány přípojky, aby tak učinili neprodleně, než bude dokončena výstavba II. etapy 

komunikace Pod Hájem. Po kolaudaci komunikace bude vydána stavební uzávěra na vstupy 

do vozovek a nebude možno přípojky realizovat v dlouhodobém časovém horizontu. 

 



4) Příprava výběrových řízení na zakázky malého rozsahu 

V souvislosti s přiznáním dotace na akci rekonstrukce bývalé požární zbrojnice na „Spolkový 

dům Mezouň“ bylo vyhlášeno oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzva k účasti 

v podlimitním řízení. 

OZ schvaluje všemi hlasy výběrovou komisi ve složení: Ing. M. Hrubý, Ing. L Krnáč,  

K. Jelínek, L. Valenta, Fr. Kubásek,  D. Kokrda, H. Kailová (náhradník Martin Kokrda). 

Dále byla schválena výběrová komise pro zakázku malého rozsahu na akci „Zajištění 

výběrového řízení – veřejná zakázka Mezouň výstavba kanalizace a ČOV“. 

OZ schvaluje všemi hlasy výběrovou komisi ve složení:  

Ing. M. Hrubý, Ing. L. Krnáč, K. Jelínek, Libor Valenta, Hana Kailová (náhradník Martin 

Kokrda). 

 

5) Informace o možnostech podání žádostí o dotace na zateplení veřejných budov 

Pan starosta informoval o zadání zpracování PD na zateplení budovy obecního úřadu. 

 

6) Ostatní 

Pan starosta informoval o stížnostech občanů ohledně složení stavebního materiálu mezi 

pomníkem padlých a Mlíčníkem. Paní Modrová doručila na obecní úřad žádost o souhlas  

s uložením materiálu při řešení havarijní situace zborcení oplocení.  OZ navrhuje oslovit pí 

Modrovou s tím, aby byla suť do 15. 8. 2010 odklizena. 

 

Obecnímu zastupitelstvu byla předložena žádost manželů Jelínkových o souhlas se stavbou  

garáže s nebytovým prostorem a skleníkem na poz. č. parc. 60/2 a části poz. č. 61 v k. ú. 

Mezouň dle projektové dokumentace zpracované firmou Ateliér Dvořák. 

Dále požadují vyjádření z hlediska řešení požárně bezpečnostního prostoru stavby a 

z hlediska napojení na místní komunikaci č. 405. 

OZ nemá námitek ke stavbě garáže s nebytovým prostorem a skleníkem na výše uvedených 

pozemcích dle předložené projektové dokumentace.  

Dále schvaluje projektovou dokumentaci z hlediska řešení požárně bezpečnostního prostoru. 

OZ souhlasí s napojením garáže na komunikaci č. 405 vše v k. ú. Mezouň. 

OZ schvaluje žádost manželů Jelínkových všemi hlasy. 

 

Pan starosta předložil OZ návrh kupní smlouvy na koupi pozemku č. parc. 184/14 v k. ú. 

Mezouň o výměře 20 m
2
 za cenu  1,-- Kč  od pana Pavla Zabloudila. 

OZ schvaluje koupi pozemku všemi hlasy.  

 

 

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu,  

bylo jednání ukončeno ve  20.30 hod. 

 

 

 

Jana Jelínková                                                                Ing. Miroslav Hrubý          

  zapisovatel                                                                              starosta 

 

 

 

Martin Kokrda                                                                               Libor Valenta 

  ověřovatel                                  ověřovatel 

 



 

USNESENÍ č. 6/2010 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 20. července 2010   

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

 

Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Hana Kailová, Vladimír Holovský, Martin Kokrda,  

                Libor Valenta                                            

                Karel Jelínek – omluven                                          Nepřítomen: Jiří Hrdlička                                                                                       

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

1) Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2010 

 

2)  Přidělení dotace  z Programu rozvoje venkova v rámci MAS Karlštejnsko, o.s. ve výši     

     uznatelných nákladů  1 472 4800,-- Kč, spočívající v rekonstrukci bývalé požární zbrojnice  

     na „Spolkový dům Mezouň“. 

     Uzavření dohody se SZIF  k poskytnutí dotace z PRV ČR. 

3)  Přidělení dotace na rok 2010 z rozpočtu Středočeského kraje v rámci: 

     - Středočeského  Fondu kultury a obnovy památek na kulturní akci „Mezouňský zavírák“  

       ve výši 10 000,-- Kč, 

     - Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na akci „Výsadba stromů –  

       ochranné izolační zeleně podél suché retenční nádrže a zádržných limanů“ ve výši  

       115 000,-- Kč.     

     Uzavření smluv k poskytnutí dotací. 

 

4)  Výběrovou komisi v rámci  podlimitního řízení na dodavatele  rekonstrukce bývalé   

      požární zbrojnice na „Spolkový dům Mezouň“ ve složení: Ing. M. Hrubý, Ing. L Krnáč, 

      K. Jelínek, L. Valenta, Fr. Kubásek, D. Kokrda, H. Kailová (náhradník Martin Kokrda). 

      

     Výběrovou komisi pro zakázku malého rozsahu na akci „Zajištění výběrového řízení  

     a podání žádosti o dotaci na akci – veřejná zakázka Mezouň výstavba kanalizace a ČOV“ 

     ve složení:  Ing. M. Hrubý, Ing. L. Krnáč, K. Jelínek, L. Valenta, Hana Kailová (náhradník  

     Martin Kokrda) 

   

5)  Stavbu garáže s nebytovým prostorem a skleníkem na poz. č.  parc. 60/2 a části poz. č. 61 

     v k. ú. Mezouň dle projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované firmou    

     Ateliér Dvořák. 

     Projektovou dokumentaci z hlediska řešení požárně bezpečnostního prostoru stavby. 

     Napojení stavby garáže s nebytovým prostorem na místní komunikaci č. 405 dle  

     předložené PD. 

 

6)  Kupní smlouvu na koupi pozemku č. parc. 184/14 v k.ú. Mezouň o výměře 20 m
2
 za cenu   

     1,-- Kč  od pana Pavla Zabloudila. 

 

Toto usnesení č. 6/2010 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 20. 7. 2010.                                                                            
 

                            

                                                                               Ing. Miroslav Hrubý                                                                                                         

                                                                                                                 starosta  


