
 
ZÁPIS  č. 5 

ze zasedání OZ konaného 13. května  2004 v budově OÚ v Mezouni. 
 
Přítomni:  Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, H. Kailová, Ivan Ouřadník, M. Kokrda 
Omluveni: p. Hana Braunová, Ivan Ouřadník, Eva Modrová 
 
Program:  1) Kontrola usnesení minulého zasedání 
                       2) Žádost  o zařazení pozemků rodiny Novotných do ÚP      
                       3) Požadavek obce na vedení kanalizace a vody přes pozemky rod. Novotných 
                       4) Informace o vývoji smluv s firmou RASTAS 
            5) Žádost o souhlas s vedením elektro  
            6) Informace o koncepci odtokových poměrů v obci 
            7) Souhlas s návrhem nájemní smlouvy – p. Zíma 
                 
1) Starosta zahájil zasedání v 18 hod. Byli určeni ověřovatelé  Martin Kokrda, Hana Kailová 
     Kontrola usnesení minulého zasedání  ze dne 29.4. 2004 
     1) Úkoly starosty –  trvá bod 5) úklid v obci 
 
2) Starosta informoval  OZ o požadavku rodiny Novotných o zařazení pozemků do ÚP. 
     OZ bylo konstatováno, že se lokality určené k zástavbě nebudou dále rozšiřovat. 
      
3) Starosta informoval OZ o jednání se zástupcem rodiny Novotných ohledně vedení 

kanalizace a vody přes jejich pozemky v lokalitě  „ke skalce“, ze strany vlastníků není 
dosud jasné stanovisko.  OZ pověřilo starostu dalším jednáním v dané záležitosti. 

 
4) Starosta seznámil OZ o vývoji návrhů smluv s firmou Rastas ohledně převedení ATS a 
ČOV do vlastnictví obce. OZ pověřilo starostu, aby oslovil odbornou firmu ohledně 
posouzení staveb ATS a ČOV z hlediska bezproblémovosti těchto staveb. 

 
5) Byla předložena žádost firmy A.D.O.  pověřená zbudováním nadzemního vedení elektro 

v rodinnému domu u Prošků č.p. 134 s tím, že budou osazeny 2 nové sloupy a odstraněny 
nástřešáky. OZ nemá námitek za předpokladu posílení vedení  kabelu pro veřejné 
osvětlení. 

6) Starosta informoval OZ o návrhu řešení odtokových poměrů v obci, které by řešily možnou 
záplavovou oblast nad obecním úřadem. 

 
7) Starosta seznámil OZ s návrhy nájemních  smluv p. Zímy na pronájem 
    staré požární zbrojnice a p. Ing. Pauknera na pronájem garáže na výsuvný žebřík u nové 

požární zbrojnice.  OZ nájemní smlouvy odsouhlasilo. 
 
  
Vzhledem k tomu, že byl program vyčerpán bylo zasedání ukončeno ve 21.00 hod. 
 
 
 ………………………….      ………………………. 
              Zapsal                                                                                          Starosta                              
 
………………………………..                                                        …………………………                                          
          ověřovatel 1                                                                                      ověřovatel   



USNESENÍ 
 

ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 13. května 2004  v budově OÚ v Mezouni podle 
zákona číslo 128/2000 Sb. 

 
Přítomni:  Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, , H. Kailová, , M. Kokrda, I 
Omluveni:  H. Braunová, I. Ouřadník,  Eva Modrová 
 
 
 
OZ ukládá:  
 
1) starostovi:  

a) nadále jednat s rodinnou Novotných o možnosti vedení vody a kanalizace přes  
   jejich pozemky. 

  b) pověřit ve spolupráci s ing. Krnáčem odbornou firmu posouzením staveb ATS a   
               ČOV zbudovaných firmou Rastas 
 
OZ schvaluje: 
 

1) vedení elektro domu č.p. 134 p. Proškové 
2) nájemní smlouvy na pronájem garáží ve staré a nové požární zbrojnici pro 
     p. Ing. Pauknera  a p. J. Zímu 

 
Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne  13. května  2004. 
 
 
 
 
 
……………………………..                                                        ……..……………… 
        místostarosta                                                                                   starosta 
 
 
 
 


