
 

ZÁPIS  č. 9/2006 
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne  9. listopadu 2006 v budově 

OÚ v Mezouni. 
 
Přítomni: Ing. Miroslav  Hrubý, Karel Jelínek,  Hana Kailová, Petr Tvrz,  Jana Pelešková 
Josef Mezulián,  Martin Kokrda 
 
Program:  1) Kontrola usnesení minulého zasedání, určení ověřovatelů 

2) Řešení zatrubnění strouhy od p. Zykána ke Krahulovu a vypouštění  
    odpadních vod do dešťové kanalizace 

              3) Řešení odpadních vod 
            
   4) Ostatní 
                              
1) Kontrola usnesení z minulého  zasedání –  úkoly starosty splněny: použije se výzvy 

k spalování škodlivin z předchozího roku,  vypouštění odpadních vod do dešťové 
kanalizace – došlo ke změně - výzvu občanům ve smyslu vodního zákona připraví  

      p. Mezulián 
Úkoly místostarostky:  
-  předložení cenových nabídek na zatrubnění strouhy u p. Zykána -  nebyly splněny 
z důvodu nedostatku informací k  zadání poptávky 
- prověření možnosti prodloužení povolení k realizaci kanalizace u p. Zykána bylo 
splněno dotazem na MěÚ odboru dopravy,   prověření na SÚS nebylo provedeno. 
 

      Ověřovateli zápisu byli určeni p. Jelínek a p. Mezulián,zapisovatelkou byla pověřena  
       pí  Jelínková 

 
 
2)  Byla  projednávána situace ohledně zatrubnění části strouhy u p. Zykána  
     směrem ke Krahulovu v délce 50 m. P. Jelínek opětovně zdůvodnil využití tohoto    
     zatrubnění k vedení dešťové kanalizace, kterou bude nutno v budoucnu stejně budovat. 
     OZ bylo hlasováno o prodloužení kanalizace o 50 m  - prodloužení bylo schváleno   
     6 hlasy, 1 se zdržel hlasování. 
     OZ se v této věci dohodlo, že bude nejvhodnější, aby zastupitelé předložili do 23. 11.    
     2006 cenové nabídky na zhotovení tohoto úseku  zatrubnění dle podmínek stanovených  
     stavební komisí. 
     Dále bylo OZ hlasováno  o realizaci této akce nejpozději do 30. 4. 2007. 
     OZ   tento termín odsouhlasilo všemi hlasy. 

 
OZ projednávalo problematiku vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace,  
která nenavazuje na ČOV a usneslo se, že v první fázi vyzve občany k dodržování  
vodního zákona.  
 
 
Starosta informoval OZ o havarijní situaci vpustí do kanalizace v oblasti „U křížku“ 
a nutnosti jejího řešení před příchodem mrazů. Pokud bude probíhat výběrové řízení 
na kanalizaci u p. Zykána v brzké době, doporučil vybrat dodavatele současně. 
 
 
 
 



    3)   Starosta   informoval OZ o již projednané záležitosti na jednání OZ dne 11. 6.   
          2006 související se správou KČOV obcí Nučice    s tím, že obec Nučice  
           špatně vykonává správu společné kořenové čistírny odpadních vod. Oslovil firmu VaK  
           Beroun, zda by  tuto údržbu zajišťovala a za jakých podmínek.  
 

Předložil OZ dvě varianty řešení:  I. pouze správa KČOV a II. varianta je správa 
KČOV a údržba   kanalizace s tím, že si bude firma vybírat stočné a   z toho hradit 
všechny náklady na   správu K ČOV a obci poskytne příspěvek ve formě  nájemného  
cca  10 000,-- Kč ročně. 

           Při jednání 11. 6. 2006  již OZ schválilo  variantu č. II tj. správa KČOV a kanalizace a 
           pověřilo starostu  uzavřením  smlouvy dle II. varianty. 
           Dále bylo jednáno společně s VaK Beroun a obcí Nučice o způsobu využití KČOV  
           naší obcí. 

      
Starosta  opětovně informoval OZ o situaci vyplynulé z výpovědi  smlouvy o   
správě a údržbě KČOV  zaslané Obci Nučice.  Po předání výpovědi Smlouvy na  
provozování a správu  KČOV obci Nučice, o kterém jsme informovali i VaK Beroun,  
jsme obdrželi stanovisko VaK Beroun k ukončení této smlouvy. Na základě tohoto  
stanoviska  byla sjednána schůzka s obcí Nučice za účasti  VaK Beroun, a.s. 
Starosta podal OZ informaci o výsledcích jednání na OÚ v Nučicích dne 16.10. 2006 
ohledně řešení situace společné KČOV    za účasti zástupce starostky  Obce Nučice a 
zástupců VaK Beroun, a.s.  Mgr. Paula.  Z tohoto jednání vzešel zápis, který byl OZ 
předložen a ve kterém se řešily 3 základní problémy: a) smluvní vztahy, b) vyrovnání 
nákladů,  c) budoucí spolupráce. 
Obsah tohoto zápisu byl po projednání a diskusi  OZ odsouhlasen a je nedílnou 
přílohou č. 1) zápisu z jednání OZ 17.10 2006. 
Výše finančních prostředků  určená na vyrovnání nákladů vzešla po úpravě a snížení 
z odborného posudku vypracovaného VaK Beroun jako návrh na vypořádání 
finančních vztahů mezi obcí  Mezouň a Nučice (viz příloha č. 2 zápisu ze dne 
17.10.2006). 
OZ  výši  finančního vyrovnání 17.10. 2006 odsouhlasilo. 

         V této souvislosti starosta OZ dále informoval o  možnosti se do budoucna napojit na  
           ČOV v Nučicích, kterou také spravuje firma VaK Beroun jež  toto řešení navrhla. 
 
      4)  Ostatní 
      a)  OZ bylo projednáno uzavření nové smlouvy na projednávání přestupků  Městským                

úřadem Beroun. OZ odsouhlasilo uzavření nové veřejnoprávní smlouvy o projednávání 
přestupků v souladu s ustanovením § 63 odst. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění 
pozdějších předpisů  s Městem Beroun  všemi hlasy. 

 
 b) Starosta podal informaci ze zasedání  sdružení Regionu Český kras – Pláně, kde byla     
     ze  strany naší obce projednávána otázka dodávky prací firmou Alba, ke které předal  
     starosta písemný rozklad se žádostí o zjednání nápravy. Na místě byla s firmou Alba    
     dohodnuta schůzka na 14. 11.2006 od  11.00 hod. v naší obci. 
 
c)  Starosta informoval  o zasedání sdružení obcí VYKO, z něhož vyplynula nutnost  
     zaplacení  za zaměření plynovodní sítě v obci pro přípravu smluv na věcná břemena za  
     vedení plynu a o nutnosti uzavřít smlouvy na věcná břemena s dotčenými vlastníky  
     pozemků. 
     OZ schválilo úhradu za zaměření  ve výši 126 752,-- Kč na  účet sdružení   VYKO. 
 



 
        V diskusi starosta objasnil 
        - řešení přívalových vod ohrožujících obec a plánovanou   zástavbu  - poldr.   
          Pozemkovým úřadem bylo získáno územní rozhodnutí a stavební povolení pro tuto          
          akci. Je   předpoklad, že Pozemkový úřad požádá o zařazení této akce do operačního  
          programu SZIF. 
        - stav přípravy na výstavbu vodovodu v obci  a  o dílčí smlouvě  s BT Residential, s.r.o. 
          na připojení naší obce na vodovodní systém této firmy v k.ú. Vysoký Újezd. 

 
         Za sportovce požádal p. Kubásek o finační příspěvek  na jejich činnost. 
         Tento požadavek je nutno doplnit specifikací – účel a výše příspěvku. 
      
       
 
 
          Zasedání bylo ukončeno ve 22.30 hodin. 
                                                                                    
 
Jana  Jelínková,  v.r.      Ing. Miroslav Hrubý, v.r. 
            Zapsal                                                                                          Starosta                            
 
 
 
 
Karel Jelínek, v.r.o          Josef Mezulián, v.r. 
    ověřovatel 1                                                                                  ověřovatel  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
USNESENÍ  9/2006 

 
ze  zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 9.listopadu 2006  v budově OÚ v Mezouni podle 

zákona číslo 128/2000 Sb. 
 
Přítomni:  Ing. M. Hrubý, K. Jelínek,  H. Kailová,  P. Tvrz, J.Pelešková, Martin Kokrda, Josef 
Mezulián 
 
 
 
OZ schvaluje: 

 
1) Řešení havarijní situace vpustí kanalizace „U křížku“ 
 
2) Provedení  zatrubnění strouhy u p. Zykána v délce 50 m  a realizaci této 

akce nejpozději do 30.4. 2007 
 

3) Uzavření veřejnoprávní smlouvy k zajišťování řešení přestupků s Městem  
      Beroun   

    
4) Výši úhrady za zaměření plynovodní sítě v naší obci  Kč 126 752,--  

Sdružení VYKO  
 
 

 
OZ ukládá: 
 
Starostovi:       1)  Oslovit nově zvolené zastupitelstvo obce Nučice a vyvolat další  
                              jednání k řešení  kanalizace a správy KČOV. 
 

  2) Svolat stavební komisi k řešení podkladů pro výběrové řízení na realizaci  
                  zatrubnění  strouhy od p. Zykána, kanalizačních vpustí „U křížku“ a  Na  
                  Letníku  před autobusovou zastávkou 

 
 
p. Mezuliánovi:  1) Vypracovat výzvu občanům k respektování zákazu vypouštění  

odpadních   vod  do dešťové kanalizace  a prověřit možnost právního  
řešení této situace  ve smyslu postihu osob neoprávněně vypouštějících 
odpadní vody do  dešťové kanalizace 

 
 
 
 
Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne  9.listopadu  2006. 
 
 
             Ing. Miroslav Hrubý, v.r. 

                                                                   starosta 
 
 


