ZÁPIS č. 2
ze zasedání OZ konaného 26. února 2004 v budově OÚ v Mezouni.
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, H. Braunová, H. Kailová
Omluveni: p. Eva Modrová, Martin Kokrda, Ivan Ouřadník
Program:

1) Kontrola usnesení minulého zasedání
2) Rozpočet obce pro rok 2004, plnění rozpočtu roku 2003
3) Ostatní

1) Starosta zahájil zasedání v 18 hod. Byli určení ověřovatelé, Hana Braunová, Hana Kailová
Kontrola usnesení minulého zasedání ze dne 8.1. 2004
1) Úkoly starosty – splněny
2) Rozpočet obce pro rok 2004 - OZ zpracovalo návrh rozpočtu obce na r. 2004
Informace o plnění rozpočtu za rok 2003, kdy příjmy činily 3 592 100,--Kč, výdaje byly
2 664 720,--Kč úspora = 927 380,-- Kč.
3) Ostatní - žádosti o pronájmy
a) - Žádost o pronájem prostoru u nové pož. zbrojnice – místo na parkování výsuvného
žebříku p. Paukner - odsouhlaseno OZ s tím, že pronájem bude činit 4 000,-- ročně a za
spoluparkování obecního výsuvného žebříku bude sleva 2 000,-- Kč, obcí budou
uhrazeny náklady na zavedení elektřiny.
b) - Žádost o pronájem staré požární zbrojnice – na parkování dodávkového vozu - p. Zíma
Vysoký Újezd - OZ odsouhlaseno s tím , že roční pronájem bude činit 4 000,-- Kč a
pronajímatel bude sekat trávu před vjezdem
c) - Žádost o pronájem obecního pozemku před č.p. 46 p. Hudcová – žádost byla zamítnuta
s tím, že obec nebude nadále pronajímat žádné obecní pozemky do doby, než budou
vyřešeny v obci inženýrské sítě a chodníky.
Vzhledem k tomu, že byl program vyčerpán bylo zasedání ukončeno ve 21.00 hod.
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………………………………..
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USNESENÍ
ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 26. února 2004 v budově OÚ v Mezouni podle
zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, H. Braunová, H. Kailová
Omluveni: p. Eva Modrová, Martin Kokrda, Ivan Ouřadník

OZ ukládá:
1) starostovi:
a) zabezpečit zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2004 a svolání veřejného zasedání ke
schválení
rozpočtu obce
b) vyhotovit smlouvy o pronájmu nebytových prostor dle bodu č. 3) a,b
c) zpracovat odpověď na žádost paní Hudcové ve smyslu bodu 3 c)
OZ schvaluje:
- pronájem nebytových prostor staré a nové požární zbrojnice dle bodu č. 3)a,b,

Bere na vědomí:
- Informaci o plnění rozpočtu za rok 2003

Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne 26. února 2004.

……………………………..
místostarosta
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starosta

