
ZÁPIS
z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 26. října 2006

v budově OÚ v Mezouni.

Přítomni: Ing. Miroslav  Hrubý, Karel Jelínek,  Martin Kokrda, , Hana Kailová, Petr Tvrz, 
Josef Mezulián, Jana Pelešková

Program: 1) Zahájení
              2) Určení zapisovatele a ověřovatelů
                       3) Volba mandátové komise 
                       4) Kontrola osvědčení o zvolení

           5) Složení slibu členů zastupitelstva obce
6) Volba volební a návrhové komise
7) Volba starosty obce a místostarosty

                        8) Zřízení výborů a komisí zastupitelstva
9) Různé

                          
1) Ustavující zasedání obecního zastupitelstva zahájil p. Ing. Miroslav Hrubý jako 

stávající starosta, a vzhledem k tomu, že je nejstarším členem nově zvoleného OZ,
Pokračoval ve vedení ustavujícího zasedání.

                  
2) Byla určena zapisovatelka p. Jana Pelešková. Ověřovateli zápisu byli určeni p.Josef 

Mezulián a p. Karel Jelínek

3) Za účelem ověření platnosti voleb členů zastupitelstva obce byla zvolena mandátová
komise ve složení - p. J. Mezulián, P. Tvrz, H. Kailová

4) Členové mandátové komise provedli ověření platnosti voleb členů zastupitelstva 
kontrolou „osvědčení o zvolení“ vydaného registračním úřadem.

5) Členové zastupitelstva složili slib předepsaného znění a potvrdili jej svým podpisem.

6) Byla provedena volba volební a návrhové komise. Komise byla schválena ve složení:
předseda: M. Kokrda, členové p. J. Mezulián, p.H.Kailová

7) Proběhla volba starosty – volební komise navrhla na funkci starosty p. Ing. Miroslava 
Hrubého.  Návrh byl jednomyslně schválen. Starostou byl zvolen p. Ing. M. Hrubý.

Dále proběhla volba místostarosty – na funkci místostarosty byl navržen  p. Karel 
Jelínek.  S tímto návrhem  zvolení zastupitelé za SNK Mezouň 2006 zásadně 
nesouhlasili a požadovali obsazení funkce místostarosty z jejich zástupců. Sdělili, že 
v případě nevyhovění jejich  požadavku budou abdikovat na členství v obecním 
zastupitelstvu. 
Po delším jednání    byla navržena  na funkci místostarostky  p. Jana Pelešková. 
Paní Jana Pelešková byla schválena  6 hlasy, jeden zástupce se zdržel hlasování.
Na místo  místostarostky byla zvolena p. Jana Pelešková.



8) Při ustavujícím zasedání byly navrženy na  zřízení následující výbory
- finanční výbor  ve složení: předseda J. Mezulián, členové p. Ing. O. Melzochová  a 
  p. H. Braunová
- kontrolní  výbor ve složení: předseda M. Kokrda,  členové P. Tvrz, 
  a p. H. Kailová
Složení  finančního i kontrolního výboru bylo  OZ schváleno  

Starosta tlumočil žádost p. Ing. Olgy Melzochové na zřízení osadního výboru pro 
obyvatele lokality „Pod hájem“.  Členové OZ konstatovali, že  v obci Mezouň není  
vyhlášena žádná osada a z tohoto důvodu se  zřízením osadního výboru nesouhlasí.

Dále byly navrženy na zřízení komise 
a)  stavební ve složení  předseda: K. Jelínek, členové  Ing. L. Krnáč, L. Valenta,
    p. Vl. Holovský, Ing. K. Franke
b) sociální a školská ve složení  předseda:  P. Tvrz, členové: H. Braunová, J.
    Pelešková, H.  Kailová
c) kulturní a sportovní ve složení  předseda: J. Mezulián, členové: Fr. Kubásek ml.,
    T. Braun, Matěj Jelínek, H. Kailová

            Navržené  komise  a jejich složení bylo OZ schváleno.

9) Různé
Starosta  informoval OZ o probíhajících pracích u pomníku padlých  a v části „U 
křížku“, s tím, že je velmi nespokojen s úrovní provedení pokládky kamenné dlažby i 
výsadby zeleně a o jednání  s firmou Alba, která byla vybrána  regionem Pláně  
k provedení těchto prací. Vzhledem k tomu, že zakázka je hrazena částečně z dotace 
KÚ StČ a regionu Pláně, seznámil starosta OZ s dopisem předsedovi sdružení regionu 
Pláně, v němž Obec Mezouň důrazně odmítá úhradu těchto prací firmě Alba a žádá 
nápravu.
OZ vzalo informaci na vědomí.

Vzhledem k tomu, že byl program  vyčerpán, bylo zasedání ukončeno ve 21.00 hodin.
                                                                                   

…………………………. ……………………….
              Zapsal                                                                                          Starosta                           

……………………………..                                                        …………………………                                       
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USNESENÍ 1/2006

z ustavujícího   zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 26. října 2006  v budově OÚ 
v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb.

Přítomni:  Ing. M. Hrubý, K. Jelínek,  Martin Kokrda, , H. Kailová, J. Mezulián, P. Tvrz, 
J.Pelešková

OZ schvaluje:
1) Zvolení starosty obce Mezouň p. Ing. Miroslava Hrubého

2) Zvolení místostarostky obce Mezouň p. Jany Peleškové

3)  Vytvoření finančního výboru ve složení předseda:  J. Mezulián, 
      členové p. Ing. O. Melzochová  a p. H. Braunová

4) Vytvoření kontrolního  výboru ve složení  předseda: M. Kokrda,    
    členové P. Tvrz,  p. H. Kailová

5) Zřízení komisí:
    a) stavební ve složení  předseda: K. Jelínek, členové  Ing. L. Krnáč,  
        L.Valenta,  p. Vl. Holovský, Ing. K. Franke

               b) sociální a školská ve složení  předseda:  P. Tvrz, členové: H. Braunová, J.
                   Pelešková, H.  Kailová
               c) kulturní a sportovní ve složení  předseda: J. Mezulián, 
                   členové: Fr. Kubásek ml., T. Braun, Matěj Jelínek, H. Kailová

OZ bere na vědomí
                      

1) Informaci starosty o řešení problémů s firmou Alba

Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu z ustavujícího zasedání OZ ze dne  26. října 2006.

……………………………..                                                        ……..………………
        místostarosta                                                                                   starosta


