ZÁPIS č.11
ze zasedání OZ konaného 16.prosince 2004 v budově OÚ v Mezouni.
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, H. Braunová, H. Kailová , Ivan Ouřadník, Martin
Kokrda, p. Eva Modrová, Ivan Ouřadník
Program:

1) Kontrola usnesení minulého zasedání
2) Vyjádření k návrhu ÚPD obce Vys. Újezd
3) Vyjadření k ÚP Obce Nučice
4) Rastas – dořešení komunikace v lok. „Pod hájem“
5) Informace o kontrole hospodaření v MŠ
6) Úprava rozpočtu obce
7) Ostatní

1) Starosta zahájil zasedání v 18 hod. Byli určení ověřovatelé, Hana Braunová, Hana Kailová
Kontrola usnesení minulého zasedání ze dne 11. 11. 2004
1) Úkoly starosty – splněny
2) OZ opět projednalo návrh změny ÚPD obce Vysoký Újezd. Starosta seznámil OZ
s výsledkem jednání našich připomínek k ÚP obce Vysoký Újezd. Bylo dohodnuto,
že obec Vysoký Újezd nezačne s výstavbou RD dříve, než zhotoví provizorní obchvatovou
komunikaci a následně po dokončení větší části výstavby zajistí výstavbu obchvatové
komunikace dle ÚP Mezouň.
Ohledně přístupových cest do lesa Hačka bylo dohodnuto, že přístup bude zachován.
V tomto smyslu dá starosta písemné stanovisko obci Vysoký Újezd.
..
3) Ing. Franke posuzoval ÚP obce Nučice, jedinou připomínkou bylo zanesení obchvatové
komunikace VÚC do územ. plánu Obce Nučice.
4) Starosta podal OZ informaci o nutnosti řešit s firmou Rastas stav komunikace č.406 na
Loděnice. Výstavbou byla zcela zrušena strouha, která odváděla vodu z lokality „pod
hájem“. Voda nyní vytéká přímo na komunikaci a značně ji poškozuje. Rovněž bylo
konstatováno, že zde vyúsťuje i kanalizace od Votápků. Tento stav se musí urychleně
řešit. Byl pověřen místostarosta jednat s firmou Rastas o zpracování projektové
dokumentace na řešení tohoto stavu.
5) OZ bylo seznámeno s kontrolou hospodaření v MŠ v Mezouni. Nebyly shledány vážné
nedostatky v hospodaření. Nebyly zjištěny manka ani přebytky. Zpráva o výsledku
hospodaření je přílohou tohoto zápisu.
6) Obecní zastupitelstvo projednalo návrh úpravy rozpočtu obce. Rozpočtové opatření č. 2
je součástí tohoto zápisu.
7)Ostatní
P. Jelínková informovala OZ o výsledku jednání obce, dopravního inspektorátu a referátu
dopravy ohledně požadavku obce na zřízení „obytné zóny“ a umístění zpomalovacích
pásů do ulice vedoucí od Peků na Loděnice. Dále bylo projednáno umístění zrcadla na
křižovatku k Vysokému Újezdu a posunutí autobusové zastávky ve směru na Prahu před
zeď u Rosíků z důvodů plánovaných parkových úprav u pomníku.. Všem těmto návrhům
bylo vyhověno. Podmínkou umístění autobusové zastávky je zřízení nástupního ostrůvku.

Požadavku na umístění zrcadla do zatáčky u obecního úřadu vyhověno nebylo. Dále je
nutno umístit na místní komunikace značky upřesňující přednosti v jízdě.
Vzhledem k tomu, že byl program vyčerpán, bylo zasedání ukončeno ve 22.00 hodin.

………………………….
Zapsal
……………………………..
ověřovatel 1

……………………….
Starosta
…………………………
ověřovatel 2

USNESENÍ
ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 16.prosince 2004 v budově OÚ v Mezouni podle
zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, H. Braunová, H. Kailová, Martin Kokrda
Eva Modrová, Ivan Ouřadník

OZ schvaluje:
a) Výsledek kontroly hospodaření v Mateřské škole v Mezouni.

Bere na vědomí:
- Informaci o nutnosti řešit komunikaci „pod hájem“
- Informaci o výsledku jednání s dopravním inspektorátem a ref. dopravy

Ukládá:
Starostovi 1) sdělit stanovisko OZ k návrhu změny ÚPD obce Vysoký Újezd dle bodu 2)
Obce Nučice dle bodu 3)
2) požádat o stanovisko k přemístění autobusové zastávky dle bodu 5c)
Místostarostovi 1) Jednat s firmou Rastas ohledně řešení komunikace „pod hájem“
2) Zajistit cenovou nabídku na dodávku dopravních značek.

Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne 11. listopadu 2004.

……………………………..
místostarosta

……..………………
starosta

