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ZÁPIS c. 3/2009
z verejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezoun konaného
dne 21. kvetna 2009 v budove OÚ v Mezouni.
Prítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, , JosefMezulián
Martin Kokrda,
Omluveni:Hana Kailová, Libor Valenta

,Jirí Hrdlicka,

PROGRAM JEDNÁNÍ
1) Záverecný úcet obce za rok 2009
2) Smlouvy o smlouve budoucí o smene pozemku
3) Koupe pozemku od Pozemkového fondu CR
4) Smlouvy o pronájmu zemedelských pozemku ve vlastnictví obce
5) Ostatní
.7"

Starosta navrhl na zapisovatele
Hrdlicka p. Martin Kokrda

p. Jelínkovou"

overovateli byli urceni p.Jirí

1) Záverecný úcet obce za rok 2009
P. Mezulián seznámil OZ se záverecným úctem hospodarení obce, se stavem
majetku, hospodarením v MŠ a se záverem auditu (s výsledkem prezkoumání
hospodarení obce kontrolním orgánem krajského úradu StC kraje) za rok 2008
s tímto výsledkem: pri prezkoumání hospodarení obce za rok 2008 nebyly
zjišteny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm.a) zákona c. 420/2004 Sb.
Záverecný úcet obce i Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce za rok
2008 jsou prílohou tohoto zápisu.
OZ schvaluje záverecný úcet obce za rok 2008 bez výhrad všemi hlasy.
OZ schvaluje hospodárský výsledek materské školy ve výši 6 698,29 Kc a
ukládá jeho prevedení do rezervního fondu materské školy všemi hlasy.
2) Smlouvy o smlouve budoucí o smene pozemku
Starosta predložil OZ návrh smlouvy o smlouve budoucí na smenu pozemku ve
vlastnictví Obce Mezoun cást poz. c.parc. 312/60 a 312/61 v k.ú. Mezoun a
pozemku ve vlastnictví pí Mrázkové cp. 18, poz.c.parc. 312/62 a 312/63.
Pozemky se budou smenovat 1:1 .
OZ schvaluje všemi hlasy.
Dále starosta predložil návrh na smenu pozemku ve vlastnictví pí Terezy
Rosenbaumové cást poz. c.parc. 354/3 za cást pozemku c.parc.402/1 ve
vlastnictví obce Mezoun. Touto smenou dojde pouze k dokoncení smluvního
vztahu z predešlých let. OZ schvaluje smenu všemi hlasy.

3) Koupe pozemku od Pozemkového fondu CR
Starosta predložil OZ návrh na prevzetí pozemku za úplatu od Pozemkového
fondu CR parc.c. 330/93, 330/1 06, 330/1 07 v k.ú. obce Mezoun souvisejících se
stavbami zbudovanými v rámci protipovodnového opatrení poldru.
OZ schvaluje úplatný prevod výše uvedených pozemku všemi hlasy.
4) ) Smlouvy o pronájmu zemedelských pozemku ve vlastnictví obce
Starosta predložil OZ návrh smlouvy o pronájmu zemedelských pozemku ve
vlastnictví obce k zemedelskému využití. Cena pronájmu bude cinit 3 %
z úrední ceny orné pudy a 2 % z ceny pozemku u trvalých travních porostu.
OZ schvaluje návrh smlouvy všemi hlasy.
OZ schvaluje pronájem pozemku c.parc.
330/102, 330/107 a 135/160 panu
Kopáckovi všemi hlasy
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5) Ostatní
AI Starosta informoval OZ o stavu propojení vodovou Vysoký Újezd Mezoun,
Vodojem a rady na Vysokém Újezdu zatím nejsou zkolaudovány, odstranují se
závady.
BI Starosta podal informaci o jednání s firmou Rastas ohledne provozování
ATS a COV v lokalite Pod hájem. Firma špatne spolupracuje a minimálne
komunikuje.
OZ nebude prebírat COV a ATS do svého vlastnictví a
provozování dokud nebude celá lokalita kompletne dokoncena vcetne
komunikací a odstranení závad a nedostatku v technické infrastrukture.
CI Starosta informoval o obnove územního rízení pro výstavbu kanalizace a
COV v obci. Projekt pro územní rízení je pripraven - nutno obnovit rízení u
DOOS, aby mohlo být dokonceno stavební rízení.
DI Starosta informoval OZ o nutnosti zabezpecení požární ochrany pro obec
Mezoun, jak vyplývá ze zákona. Obec musí mít uzavrenu smlouvu s jinou obcí,
která má hasicský sbor. Starosta predložil OZ návrh smlouvy k tomuto zajištení
S obcí Vysoký Újezd.
EI Plánovací smlouva
Návrh plánovací smlouvy pro výstavbu v lokalite Na kopanine predložený
MUDr. Pokorným byl postoupen k pripomínkám JUDr. Tenkrátovi. Ten
k tomuto návrhu sdelil písemne OZ svá stanoviska a bylo vyvoláno další
jednání. P. starosta ap. Mezulián podali informaci z tohoto jednání. Dle sdelení
p. Mezulána dosud není jisté, zda obec pujde cestou plánovacích smluv nebo zda
bude obec požadovat nejprve zbudování technické infrastruktury v dané lokalite.
Toto bude predmetem dalšího projednávání. Nejprve je nutno schválit
zastavovací studii pro danou lokalitu.

Ff Byly projednány žádosti o financní príspevky na tábory Junáka a TO Samota

a na Detský den. OZ schválilo pridelení dotací
Tábor Junáka 3 000,-- Kc, TO Samota 2000,-- Kc a porádání detského dne
Junáky 1 000,-- Kc.
Vzhledem k tomu, že byly vycerpány všechny body programu bylo jednání
ukonceno ve 21.00 hod.
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USNESENÍ

C.

3/2009

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezoun konaného dne
21. kvetna 2009 v budove OÚ v Mezouni podle zákona císlo 128/2000 Sb.
Prítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Josef Mezulián, Karel Jelínek,Jirí Hrdlicka,
Martin Kokrda,
Omluveni: Hana Kailová, Libor Valenta
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Záverecný úcet obce za rok 2008 bez výhrad
2) Hospodárský výsledek materské školy za rok 2008 ve výši 6 698,29Kc
a ukládá jeho prevedení do rezervního fondu materské školy.
3) Smlouvu o smlouve budoucí na smenu pozemku ve vlastnictví Obce Mezoun
cást poz. c.parc. 312/60 a 312/61 v k.ú. Mezoun a pozemku ve vlastnictví pí
Mrázkové cp. 18, poz.c.parc. 312/62 a 312/63.
4) Smenu pozemku ve vlastnictví pí Terezy Rosenbaumové cást poz. c.parc.
354/3 za cást pozemku c.parc.402/1 ve vlastnictví obce Mezoun.
5) Úplatný prevod poz. parc.c. 330/93, 330/1 06, 330/1 07 v k.ú. obce Mezoun
souvisejících se stavbami zbudovanými v rámci protipovodnového opatrení
poldru od Pozemkového fondu CR.
6) Smlouvy o pronájmu zemedelských pozemku ve vlastnictví obce
k zemedelskému využití. Cena pronájmu bude cinit 3 % z úrední ceny orné
pudy a 2 % z ceny pozemku u trvalých travních porostu.
Pronájem pozemku c.parc.

330/102,330/107

a 135/160 panu Kopáckovi

7) Pridelení dotací Tábor Junáka 3 000,-- Kc, TO Samota 2 000,-- Kc a
porádání detského dne Junáky 1 000,-- Kc
Toto usnesení c. 3/2009 je nedílnou soucástí zápisu zjednání OZ ze dne 21.5.
2009.\
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