
ZÁPIS  č. 6 
ze zasedání OZ konaného  22. června  2004 v budově OÚ v Mezouni. 

 
Přítomni:  Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, H. Kailová, Ivan Ouřadník, M. Kokrda: p. Hana 
Braunová, Eva Modrová, Ivan Ouřadník   
 
Program:  1) Kontrola usnesení minulého zasedání 
                       2) Informace o provedeném auditu 

3) Závěrečný účet  obce  
4) Informace o jednání s firmou „SYRINX“ ohledně  optimální varianty      
    vedení kanalizace a vody 
5) Informace o jednání s rodinou Novotných ohledně podmínek, za kterých 
    umožní vést přes pozemky v jejich vlastnictví kanalizaci,popř. vodovod 

  6) Informace o jednání s STE ohledně vedení NN u Vysokého Újezda  a 
      vývoji smluv v této oblasti 
             7) Ostatní   
 
 
1) Starosta zahájil zasedání v 18 hod. Byli určeni ověřovatelé  Martin Kokrda, Hana 

Braunová 
     Kontrola usnesení minulého zasedání  ze dne 13.5. 2004 
     1) Úkoly starosty –  trvá bod 5) z 29.4. 2004  úklid v obci 
2) P. Jelínková seznámila  OZ o provedeném auditu hospodaření obce za r. 2003 se  závěrem, 
    že auditor doporučuje uzavřít závěrečný účet obce bez výhrad. 
3) Byl projednán závěrečný účet obce za rok 2003, s výsledkem hospodaření - 
     výdaje  2 264 737,55 Kč,  příjmy 3 192 104,55 Kč -  úspora   927 367,-- Kč. 
    Závěrečný účet obce OZ odsouhlasilo.  Závěrečný účet je přílohou zápisu. 
4) Starosta podal informaci o jednání s firmou  SYRINX ohledně požadavku  na posouzení 
     varianty vedení kanalizace a vody. 
5) Starosta informoval OZ o jednání s rodinou Novotných ohledně podmínek, za kterých 
    umožní vést přes pozemky v jejich vlastnictví kanalizaci, popř. vodovod. 
6) Starosta podal informaci o jednání  s STE ohledně vedení VN 22kW přes pozemky obce    
    Mezouň u Vysokého Újezda a o návrhu smlouvy ze strany STE – vyřazení požadavku obce 
    na  rezervu kapacity trafostanice pro připojení 8 rodinných domků. 
    OZ pověřilo starostu  k dalšímu jednání s STE ve smyslu původního návrhu smlouvy  
    vypracované JUDr. Košťálem. 
7) Ostatní 
a/ Starosta informoval o vývoji situace  ve sdružení obcí PLÁNĚ, které se začlenilo do o.p.s. 
    Karlštejnsko, které se v rámci spolupráce při realizaci programu LEADER ČR začleňují do 
    obecně prospěšné společnosti Srdce Čech, o.p.s.  
b/ Starosta podal informaci  o jednání starostů obcí v pověřené obci Beroun. 
     Zde se mimo jiné projednávala otázka odpadového hospodářství a znečišťování ovzduší. 
     Znečišťování ovzduší je problém i naší obce, především pálení domovního odpadu a PET 
     lahví. 
c/  Informace o faktuře, zaslané OÚ Nučice, za náklady na provoz ČOV za období 1.Q 2001 -   
     1.Q  2003.  OZ konstatovalo, že  považuje vzhledem ke stavu ČOV tuto fakturu za  
     nepodloženou. Fakturu doporučuje vrátit.   Starostu a místostarostu  pověřuje jednáním s  
     obcí Nučice ohledně provozu ČOV a následné fakturace. 
 
 



 Vzhledem k tomu, že byl program vyčerpán bylo zasedání ukončeno ve 20.00 hod. 
 
 
 
 
 ………………………….      ………………………. 
              Zapsal                                                                                          Starosta  
 
                             
………………………………..                                                        …………………………                                                    
ověřovatel 1                                                                                            ověřovatel  2 

 



USNESENÍ 
 

ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 22.června 2004  v budově OÚ v Mezouni podle 
zákona číslo 128/2000 Sb. 

 
Přítomni:  Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, , H. Kailová, , M. Kokrda, I H. Braunová, I. Ouřadník,  
Eva Modrová 
 
Omluveni:   
 
 
OZ ukládá:  
 
1) starostovi:  

a) nadále jednat s firmou Syrinx o koncepci vedení kanalizace a pitné vody pro obec 
Mezouň 
 

  b) jednat s STE o uzavření smlouvy, tak jak  vypracoval návrh JUDr. Košťál 
            

       c) řešit fakturu obce Nučice za provoz ČOV 
 
 
 OZ schvaluje: 
 

1) Závěrečný účet obce za rok 2003 
 
Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne  22.června  2004. 
 
 
 
 
 
……………………………..                                                        ……..……………… 
        místostarosta                                                                                   starosta 
 
 
 
 


