
ZÁPIS č. 1/2010 
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 

 dne  26. 1. 2010 v budově OÚ v Mezouni. 
 

Přítomni: Ing. Miroslav  Hrubý,  Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Martin Kokrda, 
Hana Kailová, Libor Valenta 
Omluven: Jiří Hrdlička  
 
PROGRAM  JEDNÁNÍ 
1)  Smlouva s VaKem Beroun na provozování vodovodu            
2)  Smlouva na zabezpečení požární ochrany obce 
3)  Smlouva o dílo na zpracování PD - kanalizace 
4)  Mandátní smlouva na inženýrink pro stavební povolení – kanalizace 
5)  Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MŠ,  smlouva  o výpůjčce majetku pro MŠ 
6)  Podání žádosti o dotaci prostřednictví MAS Karlštejnsko 
7)  Směna pozemků s ing. Václavem Hrubým na hřišti, dohoda o rozdělení pozemku  
     od Úřadu pro zastupování státu ve věcech  majetkových 
8)  Spojbus – žádost o vyhrazení parkoviště pro stání 1 autobusu  
9)  Žádost obce Vysoký Újezd o uložení vedení sítí přes pozemek obce Mezouň 
10) Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ distribuce  
  
Starosta navrhl na zapisovatele p. Jelínkovou,, ověřovateli byli určeni p.Vladimír Holovský a 
pí Hana Kailová. 
 
1)  Smlouva s firmou VaK Beroun na provozování vodovodu            
Byl  opětovně projednán návrh smlouvy na provozování vodovodu v obci. Vzhledem k tomu, 
že vznikly nejasnosti ve výkladu některých pasáží – vodoměry a jejich úhrada, ztráta vody a 
její úhrada, je nutno o smlouvě dále jednat. Smlouvu nelze do vyjasnění uzavřít.  
 
2) Smlouva na zabezpečení požární ochrany obce 
Pan starosta předložil OZ návrh smlouvy „na zabezpečení požární ochrany v obci Mezouň 
prostřednictví obce Vysoký Újezd“. OZ schvaluje návrh smlouvy všemi hlasy. 
 
3) Smlouva o dílo na zpracování PD - kanalizace  
Pan starosta  předložil OZ ke schválení návrh smlouvy na zpracování projektové 
dokumentace pro stavební řízení s firmou Syrinx, s.r.o. za cenu 670 920,-- Kč bez DPH. Tato 
firma již zajišťovala zpracování  dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na stavbu 
kanalizace. OZ schvaluje uzavření smlouvy všemi hlasy. 
 
4)  Mandátní smlouva na zajištění stavebního  povolení pro stavbu kanalizace 
OZ projednalo návrh mandátní smlouvy na zajištění stavebního povolení na stavbu kanalizace 
s firmou Syrinx, s.r.o. za cenu 47 723,-- Kč bez DPH. OZ schvaluje návrh smlouvy s tím, že 
je nutno do smlouvy doplnit, že smlouva zajistí i pravomocné stavební povolení. 

 
5) Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MŠ,  smlouva  o výpůjčce majetku pro MŠ 
OZ projednalo  návrh Dodatku č. 1  ke zřizovací listině MŠ, s tím, že dodatek řeší majetek 
používaný k hlavnímu předmětu činnosti Mateřské školy. 
OZ schvaluje návrh dodatku č. 1 všemi hlasy. 
 
 



Smlouva o výpůjčce majetku  pro Mateřskou školu.  
OZ schvaluje smlouvu o výpůjčce majetku ve vlastnictví obce Mezouň Mateřské škole 
Mezouň všemi hlasy. Dále OZ projednalo bezplatný převod drobného dlouhodobého majetku, 
používaného v mateřské škole do vlastnictví Mateřské školy Mezouň. OZ schvaluje bezplatný 
převod všemi hlasy. 
 
6) Podání žádosti o dotaci prostřednictví MAS Karlštejnsko 
Pan starosta předložil OZ návrh na podání žádosti o dotaci na rekonstrukci bývalé hasičské 
zbrojnice na zázemí pro sportovce a spolkovou činnost prostřednictvím MAS Karlštejnsko. 
Zpracování žádosti provede firma Glasser. OZ schvaluje podání žádosti všemi hlasy. 
 
7) Směna pozemků s ing. Václavem Hrubým na hřišti, dohoda o rozdělení pozemku  
Úřadu pro zastupování státu ve věcech  majetkových č.parc. 180/10 
OZ projednalo výzvu Úřadu pro zastupování státu  ze 7. 1. 2010 týkající se žádosti obce  
o převod pozemků pod částí fotbalového hřiště poz.č. 180/6 a 180/10 v k.ú. Mezouň. 
OZ projednalo návrh řešení této situace a směny pozemků navrhované p. Ing. Václavem 
Hrubým  a pověřilo jednáním v této věci p. K. Jelínka a Vl. Holovského s tím, že souhlasí, 
aby část pozemku č.parc. 180/10, kde je studna a inž. sítě ve vlastnictví ing. Václava Hrubého 
a poz. č. 180/6 v k.ú. Mezouň, byly ing. Václavu Hrubému vydány Úřadem pro zastupování 
státu  ve věcech majetkových. Budoucí hranice vzniklá dělením pozemku č.parc. 180/10 by 
měla přibližně zachovat stávající velikost hřiště. OZ dále pověřilo p. K. Jelínka a p.Vl. 
Holovského jednáním ohledně směny části pozemku   pozemku č. 180/9  ve vlastnictví obce 
Mezouň pro směnu za pozemek č. 182/5 ve vlastnictví ing. Václava Hrubého. 
 
8) Spojbus – žádost o vyhrazení parkoviště pro stání 1 autobusu  
Pan starosta předložil OZ žádost firmy Spojbus o vyhrazení 1 stání pro autobus. OZ 
konstatuje, že obec nemá vhodnou  plochu pro zřízení parkoviště pro autobusy. Současně 
využívané parkovací státní před domem č.59 a  před místní studánkou je nevhodné.  
 
9) Žádost obce Vysoký Újezd o souhlas s  uložením  sítí  elektro na  pozemek ve 
vlastnictví obce Mezouň 
Pan starosta přednesl žádost  obce Vysoký Újezd o souhlas s věcným břemenem pro uložení 
sítí elektro na pozemku obce Mezouň. Vzhledem k tomu, že OZ nemá dostatek konkrétních 
informací  ani návrh vedení sítí, nemůže se k žádosti vyjádřit. 
 
10) Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ distribuce  
Pan starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy na věcné břemeno pro vedení NN pro  připojení 
odběrného místa NN na poz. č. 196/2 pro ČOV. 
OZ schvaluje smlouvy všemi hlasy. 
 
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu bylo jednání ukončeno 
 ve  21.00 hod. 

 
 
Jana Jelínková                                                                     Ing. Miroslav Hrubý    . 
  zapisovatel                                                                                    starosta 
 
 
Vladimír Holovský                                                                    Hana Kailová   
     ověřovatel                    ověřovatel 



USNESENÍ č. 1/2010 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. ledna  2010  v budově 

OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb. 

Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Vladimír Holovský, Karel Jelínek, , Martin Kokrda, Hana 
Kailová,  Libor Valenta 
Omluven: Jiří Hrdlička 
 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

1) Smlouvu s obcí Vysoký Újezd na zajištění požární ochrany obce Mezouň 

2) Smlouvu s firmou Syrinx, s.r.o. na zpracování projektové dokumentace pro stavební   
    povolení na kanalizaci 

3) Mandátní smlouvu s firmou Syrinx na zajištění stavebního povolení pro stavbu kanalizace   

4) Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Mezouň, okres Beroun 

5) Smlouvu z výpůjčce majetku Mateřské škole Mezouň 

6) Bezúplatný převod drobného dlouhodobého hmotného majetku Mateřské škole Mezouň 

7) Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci bývalé hasičské zbrojnice na zázemí pro sportovce  
    a spolkovou činnost prostřednictvím MAS Karlštejnsko 

8) Zajištění povinného podílu spolufinancování akce, na kterou požaduje dotaci 

9) Způsob rozdělení  pozemku č. 180/10 ve vlastnictví státu. 

10) Smlouvu  o smlouvě budoucí pro připojení  ČOV na NN na poz. č. 196/2 

 

 
 
Toto usnesení č. 1/2010 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze dne 26.1. 2010. 
                                                                           
                                                                                      Ing. Miroslav Hrubý                                                                                                        
                                                                                                 starosta  
 

 
 
 


