
ZÁPIS  č. 8/2005
ze zasedání OZ konaného 27. října 2005 v budově OÚ v Mezouni.

Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, , E. Modrová,  M. Kokrda, H. Braunová
Omluveni: I. Ouřadník   H. Kailová
  
 Program: 1) Kontrola usnesení minulého zasedání
                       2) Nájemní smlouva  - hasičská zbrojnice

         3) Komunikace Pod hájem – informace z jednání
             4) Umístění autobus. zastávky a úprava prostoru u rybníku

5) Smlouva se spol. BT Residential  o napojení na vodojem
6) Třídění odpadu – smlouva se spol. EKO-KOM
7) Ostatní

                          
1) Starosta zahájil zasedání v 18 hod. Byli určeni ověřovatelé p. Eva Modrová , Martin Kokrda.
     Kontrola usnesení minulého zasedání  ze dne 15.9. 2005
    - Úkoly starosty –  splněny,      - úkoly místostarosty  - splněny

2) Starosta předložil OZ návrh nájemní smlouvy na pronájem hasičské zbrojnice jedinému 
    zájemci – p.  Štípkovi. OZ navrhlo zapracovat body dle návrhu právníka, sjednotit 
    výpovědní lhůty a dohodnout finanční podíl na zřízení plynového topení. Uložilo starostovi 
    smlouvu dopracovat.

3) Starosta podal informaci o průběhu jednání na referátu dopravy MěÚ v Berouně ohledně 
    komunikace Pod hájem.  Firma Rastas přislíbila situaci urychleně řešit a svolat schůzku na 
    místě.

4) Místostarosta předložil urbanistické řešení  veřejného prostranství u pomníku a autobusové 
    zastávky. Návrh zpracovala firma Alfa studio Svatoš.
   
5) Starosta informoval OZ o vývoji připravovaných smluv s BT Residential o bezplatném 
    napojení naší obce na vodojem.  V řešení je otázka místa napojení.

6) P. Jelínková informovala OZ o návrhu smlouvy se společností EKO-KOM,a.s.  o zajištění 
    zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů. Dle této smlouvy bude obec odměňována za 
    třídění odpadů jako je papír, sklo a plasty.  OZ souhlasí s návrhem smlouvy se spol. EKO-
    KOM, a.s.  a  s pověřuje svozovou firmu Technické služby Beroun zajišťováním výkazů 
   o tříděných odpadech.

7) Lokalita č. 12 ÚP pod  Vysokým Újezdem – zde jsou pozemky ve vlastnictví obce.
    Je třeba spočítat ekonomickou rozvahu,  kolik by stálo zasíťování  pozemků na stavební 
    parcely. Po té OZ rozhodne  jakým způsobem se bude postupovat dále. OZ uložilo 
    starostovi zajistit předběžný odhad nákladů na zasíťování.

Vzhledem k tomu, že byl program  vyčerpán, bylo zasedání ukončeno ve 20.30 hodin.
                                                                                   

…………………………. ……………………….
              Zapsal                                                                                          Starosta                           

……………………………..                                                             …………………………                                                            
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USNESENÍ 8/2005

ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 27.října  2005  v budově OÚ v Mezouni podle 
zákona číslo 128/2000 Sb.

Přítomni:  Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, ,  Eva Modrová, Martin Kokrda
                 H. Braunová, 
Omluveni: H. Kailová,  Ivan Ouřadník

OZ schvaluje:  1) Uzavření smlouvy se spol. EKO-KOM, a.s.

OZ  ukládá:

Starostovi: 1)   Dopracovat nájemní smlouvu s p. Štípkem na pronájem hasičské zbrojnice

2)   Zadat poptávku na cenovou nabídku na zhotovení inž. sítí  v lokalitě 12)

Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne  27.října 2005.

……………………………..                                                        ……..………………
        místostarosta                                                                                   starosta


