ZÁPIS č. 9/2010
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného
dne 12. 10. 2010 v budově OÚ v Mezouni
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Jiří Hrdlička, Hana Kailová, Vladimír
Holovský, Martin Kokrda, Libor Valenta
PROGRAM JEDNÁNÍ
1) Zhodnocení uplynulého volebního období
2) Dodatek ke smlouvě o dílo „Spolkový dům Mezouň“
3) Schválení faktur k proplacení
4) Kanalizace a ČOV - informace
5) Žádosti občané – (MUDr. Pokorný, Ing. Paukner)
6) Mateřská škola – pověření řízením
Starosta navrhl na zapisovatele pí Jelínkovou. Ověřovateli byli určeni p. Libor Valenta a pí
Hana Kailová
1) Zhodnocení uplynulého volebního období
Pan starosta zhodnotil práci OZ v uplynulém volebním období – výstavba vodovodu,
projektová příprava výstavby kanalizace a ČOV, rekonstrukce bývalé požární zbrojnice, nové
autobusové zastávky v obci
2) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Spolkový dům Mezouň“
Pan starosta předložil OZ návrh dodatku ke smlouvě o dílo na akci Spolkový dům Mezouň.
Předmětem dodatku jsou vícepráce, které vyplynuly po zahájení prací na rekonstrukci bývalé
požární zbrojnice. Součástí dodatku č. 1 je stanovisko stavebního dozoru ohledně nezbytnosti
provedení těchto víceprací a jejich položkový rozpočet ve výši 89 402,-- Kč
OZ schvaluje návrh dodatku č.1 všemi hlasy.
3) Schválení proplacení faktur
Starosta předložil OZ ke schválení proplacení následujících faktur:
- faktura č. 2600100380 Vodohospodářské a inženýrské služby, a.s. ve výši 46 920,-- Kč za
zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na stavbu vodovodu ve Vysokém
Újezdě k pozemkům ve vlastnictví obce Mezouň, které bezprostředně přináleží k výstavbě
obce Vysoký Újezd.
- faktura č. 1012027 JSH stavby, s.r.o. ve výši 120 370,-- Kč za práce na rekonstrukci
bývalé požární zbrojnice. Faktura bude uhrazena po předložení a odsouhlasení výkazu
skutečně provedených prací.
- faktura č. 10204 GK Heppner ve výši 4 800,-- Kč za zaměření poz. č.parc. 56 a 354/3 za
účelem vykoupení a vytyčení skutečného umístění komunikace č. 400/1
OZ schvaluje proplacení faktur všemi hlasy.
4) Kanalizace a ČOV - informace
Starosta informoval OZ o stavu podaných žádostí na vydání stavebního povolení na stavbu
kanalizace a ČOV a o vyjádření k nakládání s odpadními vodami.
5) Žádosti občanů
Starosta předložil žádost MUDr. Pokorného o souhlas s vjezdem na místní komunikaci č. 405
z poz. č. parc. 67/62 v k. ú. Mezouň, dále žádost o souhlas se stavbou rodinného domu na

poz. č. 67/62 dle předložené projektové dokumentace zpracované firmou Labonek + Steiner
architects.
OZ schvaluje stavbu rodinného domu dle předložené PD zpracované firmou Labonek +
Steiner architects, všemi hlasy.
OZ schvaluje napojení poz. č. parc. 67/62 v k.ú. Mezouň na místní komunikaci č. 405 všemi
hlasy.
Starosta předložil ohlášení p. Ing. Pauknera – oprava oplocení a pergoly. Vzhledem k tomu,
že ohlášení opravy neodpovídá popsanému záměru, ale jedná se o novou stavbu, nelze toto
řešit formou ohlášení. Na záměr je nutno zpracovat řádnou projektovou dokumentaci pro
stavební povolení a žádost podat s vyjádřením obce na MěÚ Beroun, odbor výstavby.
6) Mateřská škola – pověření řízením
V souvislosti s tím, že se do konkurzního řízení na místo ředitelky Mateřské školy Mezouň
nepřihlásil žádný kandidát, je nutno zajistit řádné vedení mateřské školy.
OZ schvaluje pověření paní Mirky Pilařové řízením Mateřské školy Mezouň do doby než
bude v řádném výběrovém řízení vybrána nové ředitelka.
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, bylo jednání ukončeno
ve 20.00 hod.

Jana Jelínková
zapisovatel

Ing. Miroslav Hrubý
starosta

Libor Valenta
ověřovatel

Hana Kailová
ověřovatel

USNESENÍ č. 9/2010
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 12. října 2010
v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Hana Kailová, Vladimír Holovský, Jiří
Hrdlička, Martin Kokrda, Libor Valenta
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci bývalé požární zbrojnice na „Spolkový
dům Mezouň“
2) k proplacení

fakturu č. 2600100380 na 46 500,-- Kč
fakturu č. 1012027
na 120 370,-- Kč
fakturu č. 10204
na 4 800,-- Kč

3) stavbu RD na poz.č.parc. 67/62 v k.ú. Mezouň dle předložené projektové dokumentace
zpracované firmou Labonek + .
4) napojení poz. č. parc. 67/62 v k.ú. Mezouň na místní komunikaci č. 405
5) pověření paní Mirky Pilařové řízením Mateřské školy Mezouň do doby, než bude
v řádném výběrovém řízení vybrána nové ředitelka.
Toto usnesení č. 9/2010 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 12. 10. 2010.
Ing. Miroslav Hrubý
starosta

