ZÁPIS č. 4
ze zasedání OZ konaného 29. dubna 2004 v budově OÚ v Mezouni.
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, Eva Modrová, H. Kailová, Ivan Ouřadník, M. Kokrda
Omluveni: p. Hana Braunová
Program:

1)Kontrola usnesení minulého zasedání
2) Rastas – informace o jednáních k ČOV a vodovodu
3) Beko-Taco – návrhy smluv za zajištění inž. sítí v zastavované lokalitě
4) Žádost o zastavění pozemku u ČOV pod Hájem – p. Boudný
5) Úklid a pořádek v obci
6) Ostatní

1) Starosta zahájil zasedání v 18 hod. Byli určeni ověřovatelé Martin Kokrda, Hana Kailová
Kontrola usnesení minulého zasedání ze dne 25.3. 2004
1) Úkoly starosty – splněny
2) Starosta informoval OZ o jednání s firmou Rastas o odkoupení pozemků a staveb ČOV,
ATS a vodovodu. Seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí a
o finančních požadavcích firmy Rastas. Návrhy smluv budou předloženy ke konzultaci
JUDr. Košťálovi, musí být přesně vymezen předmět smluv.
3) Starosta informoval OZ o jednání s firmou Beko-Taco ohledně přivedení inženýrských.
sítí (elektřina, voda, kanalizace, plyn) do lokality za obecním úřadem, kde má firma zájem
zahájit výstavbu RD. Firmě Beko-Taco byly předloženy návrhy smluv o smlouvách
budoucích ohledně převedení výše uvedených inženýr. sítí do vlastnictví obce.
Bylo konstatováno, že se výstavba RD nepovolí dříve, dokud v uvedené oblasti nebudou
inženýrské sítě vybudovány .
4) Žádost p. Boudného o povolení výstavby 3 rodinných domů v lokalitě „pod hájem“ u ČOV
- rozhodnutí bylo odloženo do doby, než bude vyřešeno jednání s firmou Rastas ohledně
umístění ČOV a vedení kanalizace.
5) OZ se zabývalo úklidem a pořádkem v obci. Bylo konstatováno, že na obecních
pozemcích před domy některých občanů je dlouhodobě velký nepořádek. OZ pověřilo
starostu a místostarostu zkontrolováním celé obce a písemnému vyzváním jednotlivých
občanů k úklidu a udržování čistoty a pořádku.
6) Ostatní
a/ Centrum pro zdravotně postižené v Berouně žádá dotaci na svoji činnost.
OZ se seznámilo s činností Centra a odsouhlasilo příspěvek 1000,-- Kč.
b/ Diakonie Broumov – žádost o uspořádání sbírky šatstva a dalších věcí.
Je třeba prověřit zájem i ostatních obcí a popř. spolupracovat.
c/ Žádost o příspěvek na Letní dětský tábor – p. M. Kokrda žádá pro Tábornickou unii,
která pořádá tábor i pro děti z Mezouně, o finanční přípěvek na zabezpečení tábora.
OZ odsouhlasilo příspěvek ve výši 2000,-- Kč.

d/ Žádost p. Koldy o ohraničení předzahrádky chodníkovým obrubníkem před domem
č. 64.
OZ žádost odsouhlasilo s tím, že předzahrádka bude vytyčena. Není povoleno sázet
živé ploty ani vyšší dřeviny, pouze květiny a zatravnění. Prostor bude řádně udržován.
e/ p. Jelínková informovala OZ o příslibu dotace z fondu obnovy kulturních památek
Středočeského kraje na celkovou opravu kapličky.
f/ Starosta seznámil OZ s výsledky jednání ohledně spojení svazků VYKO, Pláně,
Horymír a Dolní Berounka z důvodů splnění podmínek pro udělování dotací
z evropských fondů.
Vzhledem k tomu, že byl program vyčerpán bylo zasedání ukončeno ve 21.00 hod.

………………………….
Zapsal

……………………….
Starosta

………………………………..
ověřovatel 1

…………………………
ověřovatel 2

USNESENÍ
ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 29. dubna 2004 v budově OÚ v Mezouni podle
zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, , H. Kailová p. Eva Modrová, M. Kokrda, I. Ouřadník
Omluveni: H. Braunová

OZ ukládá:
1) starostovi:
a) nadále jednat o návrzích smluv o smlouvách budoucích s firmou Rastas a BekoTaco, konzultovat návrhy s JUDr. Košťálem
b) prověřit spolu s místostarostou pořádek v obci a vyzvat dotčené občany k
nápravě.
OZ schvaluje:
1) Dotaci Centru pro zdrav.postižené v Berouně ve výši 1000,-- Kč
2) Dotaci na tábor Tábornické unie ve výši 2000,-- Kč
3) Ohraničení předzahrádky obrubníky před č.p. 64 dle vyznačení.

Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne 29. dubna 2004.

……………………………..
místostarosta

……..………………
starosta

