
ZÁPIS č. 3 
ze zasedání OZ konaného 25. března 2004 v budově OÚ v Mezouni. 

 
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Hana Braunová, Hana Kailová,  Kokrda Martin, Karel Jelínek 
Omluveni: Ivan Ouřadník,  Eva Modrová 
 
Program:  1) Kontrola usnesení minulého  zasedání 
 2) Informace o návrhu rozpočtu na r. 2004                       
 3) Návrh smlouvy o věcném břemenu  a kompenzace za vedení VN přes           
 obecní pozemek  - směr Vysoký Újezd 

 4) BECO-TACO poslední návrh územně-zastavovací studie na lokalitu za 
Obecním  úřadem 

 5) Ostatní 
 
1) Starosta zahájil zasedání v 18 hod. Byli určeni ověřovatelé  Hana Braunová a Martin Kokrda 
KONTROLA USNESENÍ z 26.2. 2004           Úkoly starosty  - jsou splněny    
 
2) P. Jelínková seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2004 . Po projednání a diskusi bylo 
navrženo zvýšit rozpočet o  10 000,-- Kč ve výdajích  v paragrafu „Občanské záležitosti“ 
z důvodu obnovy akce  Vítání občánků a 20 000,--Kč  příspěvek obci Tachlovice na údržbu 
hřbitova. Členové OZ  schválili rozpočet jako vyrovnaný ve výši  3 203 000,-- Kč 
v paragrafovém znění. Rozpočet je přílohou tohoto zápisu. 
 
3)Starosta seznámil OZ s návrhem Smlouvy  o zřízení  věcného břemene, uzavřené s STE 
 za umožnění vedení vysokého napětí v lokalitě směrem na Vysoký Újezd přes obecní pozemky   
 za kompenzaci  ve výši 132 000,-- Kč. Z toho 66 000,-- splatné ihned  a druhá polovina splatná 
do  dvou let. OZ s tímto návrhem souhlasí. 
 
4) Starosta  předložil OZ poslední verzi zastavovací studie firmy BEKO-TACO na lokalitu za 
Obecním úřadem s tím, že s ní byl již seznámen stavební výbor a doporučil studii odsouhlasit. 
Obecní zastupitelstvo verzi ze dne 19.3. 2004 schválilo  s tím, že starosta musí vyvolat jednání 
ohledně návrhu smlouvy na spolupráci v oblasti vedení inženýrských sítí. Další podmínkou je, 
že se v uvedené lokalitě nebude výstavba rodinných domů povolovat dříve, než zde budou 
přivedeny a vybudovány všechny inženýrské sítě. 
 
5)Ostatní 
a/Starosta odpovídal na dotazy občanů ohledně časového horizontu výstavby kanalizace a 
vodovodu s tím, že se zpracovává předběžná projektová dokumentace a  finanční zajištění je 
otázkou udělení dotací. 
b/ Starosta seznámil OZ s výsledky inventarizace zhotovené k 31.12. 2003. Bylo konstatováno 
že inventarizační komise neshledala žádné schodky ani rozdíly a inventarizační záznam je 
přílohou tohoto zápisu. OZ provedenou inventarizaci odsouhlasilo. 
Vzhledem k tomu, že byl program vyčerpán bylo zasedání ukončeno ve 21.30 hodin. 
 
 
 
 



 
USNESENÍ 

ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 25. března  2004 v budově OÚ v Mezouni podle 
zákona číslo 128/2000 Sb. 

 
 

Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, , Hana Braunová, Hana Kailová, 
                Martin Kokrda, Karel Jelínek, 
Omluveni:   Ouřadník Ivan,  Eva Modrová 

 
 

OZ ukládá:  
 
1) starostovi:  
 a) Vyjasnit finanční a technické podmínky ohledně vedení inženýrský sítí navrhované  
                firmou BEKO-TACO a vypracovat návrh smlouvy 
 
 
OZ schvaluje: 
 

1) Rozpočet obce Mezouň na rok 2004 v paragrafovém znění 
            ve výši - příjmy  3 203 000,-- Kč 
                        - výdaje  3 203 000,-- Kč 

       
2) Územně zastavovací studii firmy BECO-TACO na lokalitu za Obecním úřadem, 

dle bodu 4/ tohoto zápisu. 
 

      
3) Schvaluje  Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene za vedení  VN uzavřené s STE  

dle bodu  3/ tohoto zápisu. 
    
 
      
bere na vědomí: 
 
      1)  Výsledky inventarizace provedené k 31.12. 2003 
 
 
      
 
 
……………………………..                                                                              ………………………………… 
        místostarosta                                                                                                               starosta 
 


