
 
ZÁPIS č. 6/2008 

ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného 
 dne 18. prosince 2008 v budově OÚ v Mezouni. 

 
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Hana Kailová, Karel Jelínek, Josef Mezulián, Libor Valenta,  
Jiří Hrdlička, Martin Kokrda 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
1) Rozpočtová opatření č. 2 a č. 3   
2) Rozpočtové provizorium na rok 2009 
3) Směna pozemků p. Ullrich      
4) Složení inventarizační komise 
5) Informace z jednání regionu Pláně 
7) Ostatní  
  
Starosta navrhl na zapisovatele p. Jelínkovou, ověřovateli byli určeni  
p. J.Mezulián a p. K. Jelínek. 
 
1)  Rozpočtové opatření  č. 2 a č. 3 
OZ projednalo návrh rozpočtových opatření č. 2  a č. 3 na rok 2008 a schvaluje předložený návrh 
všemi hlasy. 
 
2)  Rozpočtové provizorium na rok 2009   
Vzhledem k tomu, že dosud nejsou známy a ujasněny všechny položky rozpočtu na rok 2009, 
schvaluje OZ do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2009 Rozpočtové provizorium, 
v němž výdaje a příjmy se budou řídit rozpočtem roku 2008 a výdaje za dané období budou 
v rozmezí roku 2008 do doby schválení řádného rozpočtu. OZ schvaluje všemi hlasy. 
 
3) Směna pozemků č. parc. 184/1 a 184/2 
Stanovisko k možné směně pozemků p. Ullricha za pozemky obce bude projednáno během 
měsíce ledna 2009. 
 
4) Složení inventarizační komise    
Pro provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2008 schválilo OZ inventarizační komisi ve 
složení: Ing. M. Hrubý, M. Kokrda, L. Valenta, J. Mezulián, H. Kailová. 
OZ schvaluje všemi hlasy. 
 
5) Informace z jednání regionu Pláně 
Starosta seznámil OZ s informací z jednání regionu. Při jednání bylo požadováno, aby byla větší 
možnost uspět při výběru s možností čerpat dotace z evropských fondů, je třeba upřesnit strategii 
rozvoje obcí v regionu.   

 
Dále starosta seznámil OZ se změnou výše členského příspěvku Regionu Pláně pro obec Mezouň 
z 5000,-- Kč na 5500,-- od roku 2009. 
OZ schvaluje výši příspěvku všemi hlasy. 
 



7) Ostatní 
- návrh zastavovací studie lokalita Kopanina – zpracovatel ing. Franke 
OZ vzneslo připomínky k řešení lokality jak z hlediska šíře a řešení komunikací, tak i z hlediska 
množství veřejné zeleně. Závěrečné stanovisko bude projednáno na zasedání v lednu 2009 a 
písemně sděleno zpracovateli.     
 
 

 
 
 

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu  
bylo jednání OZ ukončeno ve 21.00 hod. 

 
 
 
 

Jana Jelínková                                                              Ing. Miroslav Hrubý 
  zapisovatel                                                                                  starosta 
 
 
 
Karel Jelínek      .                                                                Josef Mezulián   
 ověřovatel                                   ověřovatel 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ č. 6/2008 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 18. prosince 2008 v budově OÚ 

v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb. 

 

Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý,  Hana Kailová, Josef Mezulián, Karel Jelínek, Libor Valenta,  

Jiří Hrdlička, Martin Kokrda 

 
OZ schvaluje: 
 

1. Rozpočtové opatření č. 2 a č. 3 na rok 2008 

2. Rozpočtové provizorium na rok 2009 

3. Složení inventarizační komise dle bodu č. 3) zápisu 

4. Roční výši příspěvku Regionu Pláně 5 500,--  na rok 2009  

      

Toto usnesení č. 6/2008 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ ze dne 18. 12. 2008. 

 

                                                                      

 Ing. Miroslav Hrubý 

                                                                             starosta  


