ZÁPIS
ze zasedání OZ konaného 17. července 2003 v budově OÚ v Mezouni.
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Eva Modrová, Hana Braunová, Hana Kailová,
Ivan Ouředník
Omluveni: Martin Kokrda
Program:

1) Kontrola usnesení minulých zasedání
2) Úpravy v Mateřské škole
3) Úprava hřiště práce mládeže a sportovců
4) Jednání s firmou BEKO – TACO
5) Územní plán obce Mezouň
6) Územní plán obce Vysoký Újezd
7) Ostatní

1) Starosta zahájil zasedání v 18 hod. Byli určeni ověřovatelé Hana Kailová a Eva Modrová
KONTOLA USNESENÍ z 5. června 2003
Úkoly starosty
- jsou splněny body:
1a) ve spolupráci s JUDr. Košťálem bylo vypracováno několik verzí dodatků ke smlouvě
s firmou Rastas. Po řadě jednání a předchozím příslibu odmítla firma Rastas dodatek
podepsat.
1b) Stavebníci byli písemně vyzváni k zaplacení příspěvku na opravu cesty (Pod hájem)
2) Starosta seznámil zastupitelstvo s nutností úprav v MŠ před zahájením nového školního roku.
Při předchozí prohlídce ing. Krnáčem, který přislíbil vyhotovení projekt. dokumentace, je odhad
na nejnutnější úpravy (sociál. zařízení pro personál a děti a částečně kuchyně tak , aby splňovala
podmínky provozu) cca 150 000,-- Kč. Zastupitelstvo odsouhlasilo náklady maximálně do výše
100 000,-- Kč. O dalších prostředcích na úpravy bude jednáno po předložení projektu.
3) Bylo konstatováno, že se sice aktivita mládeže mírně zpomalila, leč práce na hřišti pokračují.
Starosta na základě jednání s T. Braunem navrhl OZ zřízení sociálního zařízení v budově nové
hasičské zbrojnice. Toto zařízení by mělo sloužit pro sportovce a pro matky, které si chodí
s dětmi hrát na hřiště MŠ.
Návrh byl OZ zamítnut s tím, že je nutno vypracovat projekt a pak teprve na základě finančních
možností obce o této věci rozhodnout.
4) Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledky jednání s firmou BEKO – TACO. Stavební komise
je toho názoru, že tato firma předkládá v podstatě stále stejný návrh, nerespektuje zásady
stávajícího konceptu územního plánu a konkrétní podmínky předané jí při předchozích
jednáních. OZ konstatuje, že je nutno firmě odpovědět ve smyslu informace staveb. komise.
5) Starosta informoval přítomné o jednáních s pověřenou obcí Beroun – projednání konceptu ÚP

Oznámení projednání konceptu ÚP je stanoveno na 7. 8. 2003 pro občany na OÚ v Mezouni a
14.8. 2003 pro dotčené orgány státní správy ve velké zased. místnosti MěÚ v Berouně. OZ
postup jednohlasně schválilo.
6) Starosta předložil OZ návrh změny ÚP Vysokého Újezda a sdělil zároveň názor staveb.
komise k tomuto plánu. OZ se usneslo, že tento ÚP nepodpoří, pokud v něm nebudou řešeny
širší vztahy k obci Mezouň (především otázka dopravní sítě).
Vzhledem k tomu, že byl program vyčerpán bylo zasedání ukončeno ve 2215.
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USNESENÍ
ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 17. července 2003 v budově OÚ v Mezouni podle
zákona číslo 128/2000 Sb.

Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Eva Modrová, Hana Braunová, Hana Kailová,
Ivan Ouřadník,
Omluveni: Martin Kokrda
OZ ukládá:
1) starostovi:
a) Projednat s ing. Krnáčem vyhotovení projekt. dokumentace na úpravy MŠ a dohodnout
realizaci nejnutnějších úprav s instalatérskou firmou.
b) Odpovědět firmě BEKO-TACO ve smyslu konstatování OZ .
c) Odpovědět obci Vys. Újezd (změna územ.plánu) ve smyslu závěru dnešního zasedání
OZ.
OZ schvaluje:
1) Oznámení o zahájení projednání konceptu Územního plánu obce Mezouň v termínech 7.8.
2003 od 18.00 na OÚ pro občany a 14.8. 2003 od 9.00 hod. pro DOSS .
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