ZÁPIS č.1/2005
ze zasedání OZ konaného 20. ledna 2005 v budově OÚ v Mezouni.
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, H. Braunová, H. Kailová , E. Modrová, I. Ouřadník
Omluven: M. Kokrda
Program:

1) Kontrola usnesení minulého zasedání
2) Návrh řešení cesty k býv. kravínu
3) Smlouva s firmou Rastas
4) Vodovod – žádost o dotaci
5) Odvod dešťových vod z Vys. Újezda
6) Rozpočtové provizorium na r. 2005
7) Inventarizace za r. 2004

1) Starosta zahájil zasedání v 18 hod. Byli určení ověřovatelé, Hana Braunová, Hana Kailová
Kontrola usnesení minulého zasedání ze dne 16. 12. 2004
1) Úkoly starosty – splněny, úkoly místostarosty – splněny
2) Starosta seznámil OZ s návrhem, vlastníka pozemku č.parc.184/1 p. Ullricha.
Pan Ullrich nabízí obci výměnu části tohoto pozemku určeného v ÚP obce k výstavbě
občanské vybavenosti za jiný pozemek o stejné výměře v zastavitelném území obce. Při
dosažení této prosté výměny je ochoten pan Ullrich předat obci bezúplatně (za symbolickou cenu) pozemek pod stávající vozovkou k bývalému kravínu a část pozemku č.parc.
184/1 v k.ú. Mezouň určeného ÚP obce k výsadbě veřejné zeleně a rozšíření parku.
Pan Ing. Václav Hrubý za zřízení věcného břemene pro vstup k jeho nemovitosti na
nabízí 50 000,-- Kč. V této souvislosti se nabízí možnost obnovit pěšinu z Letníku do vsi
okolo rybníka a je třeba jednat i s dalšími vlastníky pozemků.
OZ možnost výměny pozemku panem Ullrichem prozatím neodsouhlasilo vzhledem
k potřebě finančních prostředků obce pro akci výstavby vodovodu, kanalizace a ČOV.
OZ pověřilo starostu hledáním dalších variant řešení obnovy pěšiny z Letníku.
3) Starosta informoval OZ o další variantě návrhu smlouvy s firmou Rastas. Poukázal na
skutečnost, že ve smlouvě nejsou zahrnuty pozemky pod stavbami (ATS) a pozemek pro
stavbu nové ČOV
4) Starosta podal OZ informaci o stavu přípravy zpracování žádosti o dotaci na výstavbu
vodovodu. Uvedl, že vydání územního rozhodnutí se zdrželo, z důvodů chybného
obeslání dotčených orgánů firmou Syrinx.
5) Starosta informoval OZ o žádosti firmy BT Residential , o možnosti řešení odtokových
poměrů z jimi předpokládané výstavby obce Vysoký Újezd směrem na Mezouň Toto
řešení je možné pouze v souladu se zpracovávanými odtokovými poměry obce Mezouň,
které zajišťuje p. Ing. Zuna. BT Residential nabízí finanční spoluúčast na řešení našich
odtokových poměrů nabízí pozemky k výměně za pozemky určené k výstavbě hráze,
zřízení zátopového území a poldru.
6) Obecní zastupitelstvo projednalo rozpočtové provizorium s tím, že do doby schválení
rozpočtu na rok 2005 se příjmy a výdaje budou řídit výdaji a příjmy roku 2004.

7) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo výsledky inventarizace za rok 2004 s tím, že
nebyly zjištěny žádné přebytky ani manka a škody.

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

………………………….
Zapsal
……………………………..
ověřovatel 1

……………………….
Starosta
…………………………
ověřovatel 2

USNESENÍ 1/2005
ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 20. ledna 2005 v budově OÚ v Mezouni podle
zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, H. Braunová, H. Kailová, Eva Modrová, Ivan Ouřadník
Omluven: M. Kokrda

OZ schvaluje:
a) Rozpočtové provizorium na rok 2005
b) Výsledky inventarizace za rok 2004.

Bere na vědomí:
a) Informaci o jednání starosty s p. Ullrichem a p.V. Hrubým
b) Informaci o jednání k řešení odtokových poměrů ve Vysokém Újezdě
c) Stav příprav podkladů pro žádost o dotaci na stavbu vodovodu

Ukládá:
Starostovi 1) nadále jednat a hledat další varianty řešení přístupu do bývalého kravína a cesty
okolo rybníka do vsi.

Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne 20. ledna 2005.

……………………………..
místostarosta

……..………………
starosta

