ZÁPIS č. 8
ze zasedání OZ konaného 8. září 2004 v budově OÚ v Mezouni.
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, H. Braunová, H. Kailová, Martin Kokrda
Ivan Ouřadník
Omluveni: p. Eva Modrová
Program:
1) Kontrola usnesení minulého zasedání
2) Informace o rekonstrukci MŠ
3) Projekt na kanalizaci, vodu a ČOV
4) Čištění strouhy od rybníka
5) Úprava veřejných prostranství v obci
6) Úprava rozpočtu obce
7) Rekonstrukce kapličky sv. Jana Nepomuckého – výběr firem
8) Ostatní
1) Starosta zahájil zasedání v 18 hod. Byli určení ověřovatelé, Hana Braunová, Hana Kailová
Kontrola usnesení minulého zasedání ze dne 22.7. 2004
1) Úkoly starosty – splněny
2) Starosta podal informaci o průběhu oprav Mateřské školy v Mezouni. Oprava byla dokončena v řádném termínu, drobné nedostatky byly odstraněny a provoz MŠ byl včas zahájen.
3) Starosta seznámil OZ s vývojem přípravy projektové dokumentace na kanalizaci a vodu
a s problémem umístění ČOV, vzhledem k tomu, že v obou vodotečích, do kterých se bude
vyčištěná voda vypouštět je malý průtok vody.
4) Starosta informoval OZ o vyčištění strouhy od rybníka firmou Lesostavby Beroun.
5) OZ řešilo problém úpravy veřejných prostranství obce. Zpracovává se návrh řešení na
prostranství „U pomníku a U křížku.“
Dále byla řešena údržba obecních pozemků. Bylo navrženo přijmou do pracovního
poměru zaměstnance na údržbu všech veřejných prostranství a obecních pozemků a úklid
v obci. P. Jelínková byla pověřena zveřejněním nabídky pracovního poměru – úklid v
obci .
Nadále trvá problém s řešením úklidu a pořádku některých občanů v okolí svých
nemovitostí. Starosta a místostarosta byli pověřeni oslovením dotčených občanů ve smyslu
zřízení nápravy.
6) P. Jelínková předložila návrh úpravy rozpočtu na rok 2004 po projednání a diskusi byla
úprava rozpočtu OZ schválena. Rozpočtová úprava č. 1 je přílohou tohoto zápisu.
7) OZ projednalo opravu kapličky a zadalo stavební práce p. Miloši Trýbovi, Mezouň č. 102,
výměnu krovu a střešní krytiny p. Zdeňku Skořepovi, Mezouň č. 57, nátěrové práce bude
provádět pan Jan Plachta, Roblín č.43. Na rekonstrukci přispěje dotací Krajský úřad StČ
kraje.

8) Ostatní
a/ OZ projednalo žádost p. Pauknerové a p. Hudcové o snížení rodičovského příspěvku
na neinvestiční náklady v MŠ v Mezouni z důvodů pobytu dítěte v MŠ pouze 5 dnů
v měsíci. OZ rozhodlo, že pro školní rok 2004-2005 nebude snižován rodičovský
příspěvek a zůstává v plné výši 300,-- Kč měsíčně pro všechny děti.
b/ Beko-Taco – podalo žádost o možnost vyústění komunikace a vedení inž. sítí z lokality
za Obecním úřadem mezi domem č.p. 26 a Obecním úřadem. OZ nemá proti tomuto
řešení námitek, pokud to nebude v rozporu s odborným vyjádřením referátu dopravy
MěÚ v Berouně.

Vzhledem k tomu, byl program vyčerpán, bylo zasedání ukončeno ve 22.00 hodin.

………………………….
Zapsal

……………………….
Starosta

………………………………..
ověřovatel 1

…………………………
ověřovatel 2

USNESENÍ č. 8/2004
ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 8. září 2004 v budově OÚ v Mezouni podle
zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, H. Braunová, H. Kailová, , Ivan Ouřadník,
Martin Kokrda
Omluveni: Eva Modrová
Bere na vědomí:
- informaci o řešení úprav veřejných prostranství
- informaci o stavu a návrzích řešení projektových prací na vedení kanalizace, ČOV
a vody
OZ schvaluje:
b)

1. úpravu rozpočtu na rok 2004. Rozpočtové opatření je součástí zápisu.
Výběr firem na opravu kapličky dle bodu 7) zápisu.

OZ zamítá :
-

žádost p. Pauknerové a p. Hudcové na snížení rodičovského přípěvku na neinvestiční
výdaje v MŠ

OZ ukládá :
-

starostovi a místostarostovi oslovit občany ohledně nepořádku v prostranství jejich
nemovitostí.

-

p. J. Jelínkové zveřejnit nabídku na přijetí zaměstnance do pracovního poměru
za účelem zabezpečování úklidu v obci.

Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne 8.září 2004.

……………………………..
místostarosta

……..………………
starosta

