ZÁPIS
ze zasedání OZ konaného 27.listopadu 2003 v budově OÚ v Mezouni.
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Eva Modrová, Hana Braunová, Hana Kailová,
Kokrda Martin, Karel Jelínek
Omluveni: Ivan Ouřadník
Program:

1) Kontrola usnesení minulých zasedání
2) Projednání úpravy rozpočtu Obce Mezouň a Mateřské školy
3) Informace o stavu vypracování souborného stanoviska ÚP obce Mezouň
4) Jednání s firmou BEKO-TACO o dopravní obslužnosti, kanalizaci, vodovodu
a zajištění proti přívalovým vodám v zájmové lokalitě
5) Informace o požadavku Úřadu pro zast. státu – pozemek pod budovou Jednoty
6) Ostatní

1) Starosta zahájil zasedání v 18 hod. Byli určeni ověřovatelé Hana Kailová a Eva Modrová
KONTROLA USNESENÍ z 21. října
2)
a/ P. Jelínková přednesla návrh úpravy rozpočtu obce, který vychází ze skutečného stavu a
předpokládaných výdajů do konce roku 2003. Po projednání a diskusi byla navrhovaná úprava
zastupitelstvem schválena. Úprava rozpočtu č. 1 bude přílohou tohoto zápisu.
b/P. Jelínková přednesla návrh úpravy rozpočtu Mateřské školy Mezouň, který vychází z nové
skutečnosti (zvýšení počtu dětí, zajištění vlastního stravování a nutných stavebních úprav s tím
souvisejících). Po projednání a diskusi byla navrhovaná úprava zastupitelstvem schválena.
Úprava rozpočtu MŠ č. 1 bude přílohou tohoto zápisu.
3) Starosta informoval OZ o předání podkladů pro vypracování Souborného stanoviska k ÚP
pověřené obci Beroun a AUA – Ing. Zeman. Vypracovaní stanoviska ze strany AUA se stále
zpožďuje.
4) Starosta podal informaci o návrzích variant řešení vedení tras kanalizace a vodovodů firmou
BEKO-TACO včetně finančního vyjádření .
Vzhledem k závažnosti tohoto rozhodnutí zastupitelé prostudují navržené varianty samostatně
a vyjádří se na dalším zasedání.
5) Starosta informoval přítomné o jednání o požadavku na vydání pozemku pod prodejnou
Jednoty a jednání společně s místostarostou se zástupci Jednoty Hořovice.
Při tomto jednání zatím nedošlo k dohodě . Požadavek Jednoty na vydání pozemku 10/1 v k.ú
Mezouň trvá. Starosta byl pověřen navázat v této věci spolupráci s právním zástupcem
JUDr. Košťálem

6) Ostatní
Projednána žádost p. Marcely Rotové o pronájem obecního pozemku před vjezdem do domu
č.p. 11. Obecní zastupitelstvo souhlasí s pronájmem s tím, že dodatečně určená plocha bude
ohraničena ze severní strany živým plotem a vlastní plocha bude zpevněna zatravňovacími
dlaždicemi. Zastupitelstvo nesouhlasí s oplocením, případně uzavřením tohoto pozemku.
Vzhledem k tomu, že byl program vyčerpán bylo zasedání ukončeno ve 22.OO

………………………………
Zapsal

…………………………….
Starosta

………………………………..
ověřovatel 1

……………………………..
ověřovatel 2

USNESENÍ
ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 27.listopadu 2003 v budově OÚ v Mezouni podle
zákona číslo 128/2000 Sb.

Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Eva Modrová, Hana Braunová, Hana Kailová,
Martin Kokrda, Karel Jelínek
Omluveni: Ouřadník Ivan
OZ ukládá:
1) starostovi:
a) Projednat zastupování obce ve věci pozemku pod prodejnou Jednoty s JUDr.
Košťálem.
b) Připravit smlouvu o pronájmu pozemku před domem č. 11 s paní Marcelou Rotovou
OZ schvaluje:
1) Úpravu rozpočtu obce č. l
2) Úpravu rozpočtu Mateřské školy Mezouň č. 1
3) Pronájem obecního pozemku p. Marcele Rotové

……………………………..
místostarosta

…………………………………
starosta

