
 
ZÁPIS 

ze zasedání OZ konaného 21. října 2003 v budově OÚ v Mezouni. 
 
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý,  Eva Modrová, Hana Braunová, Hana Kailová, 
                Kokrda Martin 
Omluveni: Karel Jelínek, Ivan Ouřadník 
 
Program:  1) Kontrola usnesení minulých zasedání 
               2) Projednání stanovisek občanů k Územnímu plánu Mezouně 
                       3)  Informace o úpravě komunikace  „Pod hájem“ 
                4) Informace o činnosti Mateřské školy 
  5) Informace o požadavku Úřadu pro zast. státu – pozemek pod budovou Jednoty 
    
1) Starosta zahájil zasedání v 18 hod. Byli určeni ověřovatelé  Hana Kailová a Eva Modrová 
 
KONTROLA USNESENÍ z 21. srpna  2003  
 
Úkoly starosty 
- jsou splněny body:  

1a) , 1b), 1c), 1e), 1f)   
 
2) Starosta seznámil zastupitelstvo s došlými připomínkami  občanů a DOSS ke konceptu 
Územního plánu. 
Jednotlivé připomínky byly projednány. Budou zpracovány formou přehledné tabulky, která bude 
součástí tohoto zápisu. 
 
3) Byla podána informace o stavu úpravy komunikace „Pod hájem“. 
Úprava komunikace byla dokončena.  Finanční  náklady byly  k dnešnímu dni 135 063,-- Kč  
 
4) P. Jelínková podala informaci s provozu v MŠ. Nová ředitelka se dobře zapracovala, 
stravování je zabezpečeno vlastní kuchařkou. Počet dětí se výrazně zvýšil – 19 přihlášených. 
Vzhledem k většímu počtu dětí byla i zvýšena fin. dotace  z dotace z kraje.  
 
5) Starosta informoval přítomné o jednání o požadavku na vydání pozemku pod prodejnou 
Jednoty.  Zastupitelstvo rozhodlo o odmítnutí požadavku na vydání pozemku č.parc.  10 /1. 
a pověřilo starostu  vypracováním odpovědi v tomto smyslu. 
 
 
Vzhledem k tomu, že byl program vyčerpán bylo zasedání ukončeno ve 22.OO 
 
 
 ………………………………                                                                                     ……………………………. 
              Zapsal                                                                                                                           Starosta 
 
 
………………………………..                                                                                   …………………………….. 
              ověřovatel 1                                                                                                              ověřovatel  2  



 
USNESENÍ 

 
ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 21. října 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, Martin Kokrda 
Omluveni: Jelínek Karel, Ouřadník Ivan 
 

OZ ukládá:  
 
1) starostovi:  
 a) Vypracovat odpověď Úřadu pro zastupování státu ve smyslu bodu 5) dnešního zasedání 
 
 
 
OZ schvaluje: 
 

1) Stanoviska k připomínkám občanů  k Územnímu plánu obce  Mezouň 
 
 
 
 
 
 
……………………………..                                                                              ………………………………… 
        místostarosta                                                                                                               starosta 
 


