
ZÁPIS 
ze zasedání OZ konaného 18. prosince 2003 v budově OÚ v Mezouni. 

 
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý,  Eva Modrová, Hana Braunová, Ivan Ouřadník 
                Kokrda Martin, Karel Jelínek 
Omluveni: Hana Kailová 
 
Program:  1) Kontrola usnesení minulého  zasedání 
               2) Informace o stavu projednávání souborného stanoviska ÚP obce Mezouň                       
               3) Informace o návrzích firmy BEKO-TACO na řešení kanalizace a  vodovodu   
      včetně finančních a technických podmínek  
                       4) Ostatní 
 
1) Starosta zahájil zasedání v 18 hod. Byli určeni ověřovatelé  Hana Braunová a Eva Modrová 
KONTROLA USNESENÍ z 27.listopadu 2003  
Úkoly starosty  - jsou splněny body:  1a)   
 
2) Starosta informoval OZ o postupu projednávání souborného stanoviska ÚP. V současné době 
se již kladně vyjádřila  většina DOSS. Další vyjádření bychom měli obdržet do konce letošního 
roku.    
 
3) Starosta seznámil OZ s dopisem firmy BEKO-TACO, který obsahoval návrh na finanční a 
technické řešení kanalizace a vodovodu ve variantě procházející středem obce. 
Vzhledem k tomu, že finanční podmínky stanovené v tomto dopise byly zastupitelstvu nejasné, 
pověřilo starostu o projednání a vyjasnění stavu prostřednictvím stavební komise s firmou 
BEKO-TACO. 
 
4) Ostatní 
a) Žádost p. Jany Zinburgové o prodej pozemku před domem č. 47 za účelem zřízení studny. 
    OZ prodej pozemku zamítá.  
b) Oznámení p. Aleny  Militké o provedení zkušebního vrtu na zdroj pitné vody. 
    OZ bere na vědomí a požaduje provedení pasportu sousedních studní. 
c) Starosta informoval o návrhu odměn pro členy obecního zastupitelstva a stavební komise. 
    P. Jelínková navrhla jako hledisko výše odměn účast členů OZ a staveb. komise na 
jednotlivých zasedáních. V souladu s rozpočtem pro letošní rok bylo navrženo 200,-- Kč za účast  
na jednom zasedání. 
Dále byla navržena jednorázová odměna p. Janě Jelínkové ve výši 5 000,--Kč. 
Navržený způsob výpočtu odměn pro členy OZ a stavební komise  a jednorázová odměna pro 
p. J. Jelínkovou byla zastupitelstvem schválena. 
 
Vzhledem k tomu, že byl program vyčerpán bylo zasedání ukončeno ve 21.30 hodin. 
 
 
 ………………………………                                                                                     ……………………………. 
              Zapsal                                                                                                                           Starosta 
 
………………………………..                                                                                   …………………………….. 
              ověřovatel 1                                                                                                              ověřovatel  2  



USNESENÍ 
 

ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 18. prosince 2003 v budově OÚ v Mezouni podle 
zákona číslo 128/2000 Sb. 

 
 

Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Eva Modrová, Hana Braunová,  
                Martin Kokrda, Karel Jelínek,Ouřadník Ivan 
Omluveni:  Hana Kailová,   
 
 

OZ ukládá:  
 
1) starostovi:  
 a) Vyjasnit ve spolupráci se stavební komisí finanční a technické podmínky navrhované 
                firmou BEKO-TACO 

b) Odpovědět na žádost p. Jany Zinburgové ve smyslu bodu č. 4a) 
c) Odpovědět na žádost p. Aleny Militké ve smyslu bodu č. 4b) 

 
 
OZ schvaluje: 
 

1) Udělení odměn členů OZ, stavební komise  a p. Jelínkové  
 
      
 
      
 
 
……………………………..                                                                              ………………………………… 
        místostarosta                                                                                                               starosta 
 


