ZÁPIS č. 5/2009
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného
dne 2. října 2009 v budově OÚ v Mezouni
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský,
Jiří Hrdlička, Martin Kokrda, Hana Kailová
Omluven: Libor Valenta
PROGRAM JEDNÁNÍ
1) MŠ - záměr na víceúčelové využití stavby
2) Řešení pozemku Pozemkového fondu č. 67/16
3) Smlouva s VaK Beroun na provozování vodovodu
4) Smlouva o pronájmu zemědělských pozemků ve vlastnictví obce
5) Informace z jednání regionu Pláně a Vyko
6) Ostatní
Starosta navrhl na zapisovatele pí. Jelínkovou, ověřovateli byli určeni p. Jiří Hrdlička
a pí Hana Kailová.
1) Stavba mateřské školy – víceúčelové využití
Pan starosta seznámil OZ se stavem příprav projektové dokumentace na stavbu nové mateřské
školy na místě stávající MŠ. Projektová dokumentace je zpracována a je vydáno stavební
povolení. Stavba bude řešena jako víceúčelová a je v ní počítáno s klubem pro seniory,
s možností stravování seniorů a s využitím pro vzdělávací centrum seniorů a ostatní
veřejnosti.
2) Řešení pozemku Pozemkového fondu č. 67/16 v obci Mezouň
Starosta informoval o variantách řešení:
- obec převezme pozemek a postoupí jej ZD Mořina za dohodnutou cenu, obec bude
požadovat pozemek podél oplocení na prostup sítí o šíři min. 4,5 m
- pozemek bude rozdělen dle návrhu geometrického plánu, s tím že obci zůstane pozemek
o velikosti cca 700 m2. P. Jelínek upozornil, že na takto vzniklý pozemek bude zasahovat
ochranné pásmo studny ZD Mořina, bude ovlivněno využití pozemku a toto řešení může
skončit ve výrazný neprospěch obce. Starosta bude o řešení dále jednat.
3) Smlouva s VaK Beroun na provozování vodovodu
Starosta seznámil OZ s přípravou smlouvy na provozování vodovodu v obci a přijal podněty a
připomínky členů OZ, které budou dále zapracovány do smlouvy.
4) Smlouva o pronájmu zemědělských pozemků ve vlastnictví obce
OZ projednalo smlouvu na pronájem zemědělských pozemku ve vlastnictví obce ZD Mořina.
Nabídka k pronájmu byla zveřejněna na úřední desce obce (seznam pozemků v příloze).
OZ schvaluje smlouvu všemi hlasy.
5) Informace z jednání regionu Pláně a VYKO
Pan starosta podal informaci z jednání regionu Pláně a VYKO. Seznámil OZ s možnostmi
podání žádostí o dotace z fondu Ministerstva pro místní rozvoj.
Dále starosta informoval o stavu přípravy čerpání dotace na autobusové zastávky v rámci
regionu „Dolní Berounka“. Připravuje se výběrové řízení na dodavatele zastávek.

Z jednání sdružení VYKO vyplynul problém s předáním plynovodní soustavy společnosti
RWE – nástupnické organizaci za Středočeskou plynárenskou, a.s.
Není možné použít smlouvy s vlastníky pozemků podepsané předchozí společností. Situaci je
nutno v rámci VYKA dále řešit.
6) Žádost o povolení připojení vozovky z lokality Pod Hájem
Pan starosta předložil OZ žádost firmy Rastas, s.r.o. o povolení připojení vozovky k místní
komunikaci č. 406 v k.ú. Mezouň. OZ schvaluje připojení za podmínek dokončení
odvodnění komunikace č. 405 podélnými trativody podél pozemků č. parc. 152/7, 399/97,
399/174 a 399/171 vše v k.ú. Mezouň dle projektového záměru zpracovaného ing. Antonínem
Janovským (leden 2006).
Dojde-li při realizaci stavby k poškození komunikace č. 406 je investor povinen závady
vzniklé tímto poškozením na vlastní náklady odstranit, případně uhradit vzniklé náklady
nutné k uvedení komunikace do provozuschopného stavu.
7) Vedení VN a NN a zbudování TS pro lokalitu Kopanina
Starosta seznámil OZ se změnou vedení trasy VN a NN pro lokalitu Kopanina důvodu
záporného stanoviska vlastníků pozemků. Dle nového návrhu povede trasa VN po pozemku
obce č.parc. 407/3.
OZ schvaluje nové vedení trasy VN a NN pro lokalitu Kopanina s tím, že vedení NN bude
vedeno do lokality v zemi v celé délce trasy VN a to i ve staré zástavbě, kterou bude míjet.
Dále OZ požaduje zajistit v rámci smlouvy o věcném břemeni umožnění výstavby chodníku
nad tímto vedením.
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu
bylo jednání OZ ukončeno ve 21.00 hod.

Jana Jelínková
zapisovatel

Jiří Hrdlička
ověřovatel

Ing. Miroslav Hrubý
starosta

Hana Kailová
ověřovatel

USNESENÍ č. 5/2009
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne
2. října 2009 v budově OÚ v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Vladimír Holovský, Karel Jelínek, Jiří Hrdlička, Martin
Kokrda, Hana Kailová, omluveni: Libor Valenta

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) smlouvu na pronájem zemědělských pozemků ve vlastnictví obce Zemědělskému družstvu
Mořina (seznam pozemků v příloze)
2) připojení vozovky z lokality Pod Hájem na místní komunikaci č. 406 za podmínek
dokončení odvodnění komunikace č. 405 podélnými trativody podél pozemků č. parc.
152/7, 399/97, 399/174 a 399/171 vše v k.ú. Mezouň dle projektového záměru
zpracovaného ing. Antonínem Janovským (leden 2006).
3) schvaluje nové vedení trasy VN a NN pro lokalitu Kopanina ve smyslu bodu 7/ tohoto
Zápisu.

Toto usnesení č. 5/2009 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 2.10. 2009.

Ing. Miroslav Hrubý
starosta

