
ZÁPIS č. 1/2009 
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 9. února 2009  

v budově OÚ v Mezouni. 
 

Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Josef Mezulián, Libor Valenta, Jiří Hrdlička, 
Martin Kokrda   
Omluveni: Hana Kailová 
  
PROGRAM  JEDNÁNÍ 
1) Schválení změny č. 1 územního plánu obce Mezouň 
2) Příprava rozpočtu obce na rok 2009 
3) Inventarizace obce za rok 2008            
4) Studie na výstavbu nové MŠ                      
5) Smlouva na zpracování projektové dokumentace pro stavbu MŠ 
6) Ostatní  
  
Starosta navrhl na zapisovatele p. Jelínkovou, ověřovateli byli určeni p. J. Mezulián a  
p. M. Kokrda 
 
1)  Schválení změny č. 1 územního plánu obce Mezouň 
Starosta seznámil OZ s rozporem mezi původním zadáním změny č. 1 a vypracovaným 
materiálem - nebylo zadáno vyjmutí stávající ČOV firmy Rastas s.r.o. a  pozemek  - veřejně 
prospěšnou stavbu  č. 12 pro ČOV na pozemku č. parc. 83/3. OZ trvá na původním zadání změny 
ÚP č. 1. 
OZ schvaluje změnu ÚP č. 1 s tím, že je třeba zachovat původní plochy pro ČOV – VPS 12. 
OZ schvaluje všemi hlasy. 
 
2) Příprava rozpočtu obce na rok 2009 
Předseda finančního výboru seznámil OZ s návrhem rozpočtu obce na rok 2009 s tím, že návrh 
bude po dobu 15 dnů zveřejněn na veřejné úřední desce k připomínkám a po té bude zpracován a 
připraven ke schválení spolu s rozpočtovým výhledem na veřejném jednání OZ. 
 
3) Inventarizace obce k 31.12. 2008 
Pí Jelínková seznámila OZ se zprávou z inventarizace obce provedenou k 31.12. 2008. Nebyly 
zjištěny manka ani přebytky.  
OZ schvaluje výsledky inventarizace všemi hlasy.  
 
4) Studie na výstavbu nové MŠ  
Starosta předložil OZ návrh studie na stavbu nové mateřské školy od firmy Ateliér Dvořák.  
OZ schvaluje studii pro zpracování stavebního povolení všemi hlasy. 
 
5) Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení  
na stavbu MŠ  
Starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení na stavbu mateřské školy od firmy Ateliér Dvořák. OZ navrhuje smlouvu rozšířit o 
zajištění energetického auditu, administrativního zajištění pravomocného stavebního povolení, 
radonový průzkum a zajištění demoličního výměru na původní stavbu MŠ dle předložené cenové 



nabídky. OZ schvaluje smlouvu o dílo včetně výše uvedeného rozšíření všemi hlasy. 
Projektová dokumentace pro provedení stavby bude zpracována až po obdržení příslibu dotace na 
stavbu MŠ. 
 
6) Ostatní 
-  Starosta předložil OZ žádost firmy Rastas, s.r.o. na převzetí ATS a ČOV pro lokalitu Pod 
hájem. OZ nesouhlasí s převzetím těchto staveb, vzhledem k tomu, že jsou zde nevyřešeny 
technické problémy a požaduje předání až spolu se všemi inženýrskými sítěmi kompletně 
dokončenými. Nutno nejprve zajistit odborná technická stanoviska k výše uvedeným stavbám a 
zjištění technického stavu ATS a ČOV. 
 
- Starosta předložil OZ návrh projektové dokumentace na stavbu RD na č.p. 24 – pí Pultarová.  
OZ schvaluje návrh PD všemi hlasy. 
  
 

 
Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu  

bylo jednání OZ ukončeno ve 21.00 hod. 
 
 
 
 

Jana Jelínková                                                                     Ing. Miroslav Hrubý     
  zapisovatel                                                                           starosta 
 
 
 
Martin Kokrda                                                                 Josef Mezulián 
  ověřovatel                                         ověřovatel 
 
 

 

 



USNESENÍ č. 1/2009 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 9. února 2009 v budově OÚ 

v Mezouni podle zákona číslo 128/2000 Sb. 

 

Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Josef Mezulián, Karel Jelínek, Libor Valenta, Jiří Hrdlička, 

Martin Kokrda       

Omluvena: Hana Kailová 

 
OZ schvaluje: 
 
1)  změnu územního plánu č. 1 s tím, že obec trvá i na zachování původní  
     plochy pro ČOV –   VPS 12 
 
2)  výsledky inventarizace majetku k 31.12. 2008   
 
3)  studii na výstavbu nové mateřské školy od  firmy Ateliér Dvořák 
 
4)  smlouvu o dílo s firmou Ateliér Dvořák na zpracování projektové  
    dokumentace pro stavební povolení na stavbu nové mateřské školy   
    včetně  rozšíření o  zajištění energetického auditu, radonového průzkumu a administrativní  
    zajištění dle cenové nabídky 
 
5)  návrh projektové dokumentace na stavbu RD na č.p. 24 – pí Pultarová 

 
OZ neschvaluje: 
 
1)  převzetí ATS a ČOV pro lokalitu Pod hájem od firmy Rastas, s.r.o. 
 
 
Toto usnesení č. 5/2008 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze dne 9. 2. 2009. 

 

                                                                           

 

      Ing. Miroslav Hrubý 

                                                                                       starosta 


