
 
ZÁPIS  č.7 

ze zasedání OZ konaného 22.července  2004 v budově OÚ v Mezouni. 
 
Přítomni:  Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, H. Braunová, H. Kailová p. Eva Modrová,   
                 Ivan  Ouřadník 
Omluveni: Martin Kokrda 
 Program:  1) Kontrola usnesení minulého zasedání 
                       2) Výběr firmy na opravu MŠ Mezouň 
                       3) Projednání připomínek k návrhu Územního plánu obce Mezouň 
                       4) Evidence místní knihovny na Min. kultury, zřiz. listina, knihov. Řád 
            5) Ostatní 
                 
1) Starosta zahájil zasedání v 18 hod. Byli určení ověřovatelé, Hana Braunová, Hana Kailová 
     Kontrola usnesení minulého zasedání  ze dne 22.6. 2004 
     1) Úkoly starosty –  splněny 
 
2) OZ projednalo cenové nabídky firem na opravu Mateřské školy v Mezouni. Byly 
     předloženy nabídky 3 firem  (v příloze zápisu) z nichž OZ vybralo firmu Milan Kratochvíl, 
     Malé Kyšice. 
     

            3) Starosta předložil OZ připomínky občanů a DOSSů k návrhu Územ. Plánu. OZ připomínky  
                 projednalo a jejich řešení je přílohou zápisu. 
 
  4) P. Jelínková seznámila OZ s nutností registrace místní knihovny na Ministerstvu kultury. 
                 Bez této registrace se nemůžeme zapojovat do výměny knižního fondu v rámci okresu. 
                 Byly projednány a schváleny OZ  zřizovací listina a  knihovní řád  Místní knihovny. 
 
  5) Ostatní 

   a) Starosta podal informaci o jednání na OÚ v Nučicích ohledně úhrady nákladů za provoz 
údržbu ČOV. Spolu s místostarostou  projednali oprávněnost nákladů za provoz a dohodli,  

     že bude uhrazena prozatímní částka 70 000,-- Kč a bude prováděna  kontrola skutečně 
provedených úkonů souvisejících s provozem a údržbou ČOV.  Za tímto účelem bude 
probíhat se starostkou Nučic další jednání. 

 
Vzhledem k tomu, byl program  vyčerpán, bylo zasedání ukončeno ve 21.00 hodin. 
 
 
                                                                                    
………………………….      ………………………. 
              Zapsal                                                                                          Starosta                              
 
 
 
 
 
………………………………..                                                        …………………………                                          
          ověřovatel 1                                                                                      ověřovatel  2  
 
 



 
USNESENÍ 

 
ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 22. července 2004  v budově OÚ v Mezouni 

podle zákona číslo 128/2000 Sb. 
 
Přítomni:  Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, H. Braunová, H. Kailová, Eva Modrová, Ivan Ouřadník 
Omluveni:  Martin Kokrda 
 
  
 
OZ  schvaluje: 
 

a) Výběr firmy na provedení oprav Mateřské školy Mezouň – firmu Milan Kratochvíl, 
Malé Kyšice   

 
b) Řešení připomínek DOSSů a občanů k návrhu Územního plánu (je přílohou zápisu) 

 
c) Zřizovací listinu a Knihovní řád Místní knihovny 

 
Bere na vědomí: 
 
- Informaci o jednání na OÚ v Nučicích ohledně provozních nákladů  ČOV 
 
 
 
Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne  22. července  2004. 
 
 
 
 
 
……………………………..                                                        ……..……………… 
        místostarosta                                                                                   starosta 
 
 


