ZÁPIS č. 5/2005
ze zasedání OZ konaného 2. června 2005 v budově OÚ v Mezouni.
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, , E. Modrová, M. Kokrda
Omluveni: I. Ouřadník H. Braunová, H. Kailová
Program:

1) Kontrola usnesení minulého zasedání
2) Rastas – smlouvy, umístění ČOV
3) Beko-Taco - nabídka na zasíťování pozemků obce
4) Požadavek firmy Beko-Taco – úprava vyjádření k zastav. studii
1) Starosta zahájil zasedání v 18 hod. Byli určeni ověřovatelé Eva Modrová , Martin Kokrda
Kontrola usnesení minulého zasedání ze dne 19.4. 2005
- Úkoly starosty – splněny,
2) Starosta podal informaci o návrhu firmy Rastas. s.r.o. na vyřešení vztahu s obcí
k problematice umístění ČOV.
- Rastas navrhuje obci zprostředkování odprodeje části pozemku č. parc. 83/3 rod.
Novotných pro ČOV za cenu 200,-- Kč/m2 a parcely č. 83/26 od p. Ing. Kubecové pro
příjezdovou komunikaci k ČOV.
OZ navrhlo cenu k jednání 150 Kč/m2 a pověřilo starostu o ceně dále jednat.
- Rastas požaduje do smlouvy vložit tento text: „nebude-li do konce r. 2006 získán příslib
dotace na výstavbu ČOV a kanalizace, umožní obec napojení splaškové kanalizace na
potřebně rozšířenou kapacitu stávající ČOV firmy Rastas . s.r.o. (rozšíření cca o 80 RD)
OZ s tímto řešením nesouhlasí a požaduje napojit další RD na novou ČOV.
3) Starosta informoval OZ o nabídce firmy Beko-Taco ohledně zasíťování pozemku obce
v lokalitě 4d) a to za cenu 690 Kč/m2 pozemku vč. DPH (voda, plyn kanalizace splaš.,
dešťová, veřejné osvětlení).
OZ požaduje předložit cenovou kalkulaci a pověřilo starostu zadat zpracování kalkulace
nákladů na zasíťování obec. pozemku u dalších firem.
4) Firma Beko-Taco požádala o nové vyjádření k předložené zast. studii v tom smyslu,že
bude respektován územní plán obce – vedení hlav. obslužné komunikace přes poz.č. 33/103
na komunikaci III. třídy.
OZ předběžně souhlasí, s tím, že firma Beko-Taco předloží doklad o koupi části tohoto
pozemku pro komunikaci.

Vzhledem k tomu, že byl program vyčerpán, bylo zasedání ukončeno ve 20.30 hodin.

………………………….
Zapsal

……………………………..
ověřovatel 1

……………………….
Starosta

…………………………
ověřovatel 2

USNESENÍ 5/2005
ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 2. června 2005 v budově OÚ v Mezouni podle
zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, , Eva Modrová, Martin Kokrda
H. Braunová, H. Kailová, Ivan Ouřadník

OZ ukládá:
Starostovi: 1) Dále jednat ve věci odprodeje pozemku pro ČOV za cenu k jednání
150 Kč/m2.
2) Prověřit možnost přidělení dotací na vodovod, kanalizaci a Č0V.
3) Zadat poptávku na cenovou nabídku na zhotovení inž. sítí v lokalitě 4d)

Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne 2. června 2005.

……………………………..
místostarosta

……..………………
starosta

