ZÁPIS č.2/2005
ze zasedání OZ konaného 3.března 2005 v budově OÚ v Mezouni.
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, H. Braunová, H. Kailová , E. Modrová, M. Kokrda
Omluven: I. Ouřadník
Program:

1) Kontrola usnesení minulého zasedání
2) Řešení lokality za obec. úřadem – územní řízení
3) Požadavek firmy Rastas na rozšíření ÚP a změnu regulativů ÚP
4) Žádost firmy Rastas o rozšíření ČOV
5) Oprava komunikace č. 406 na Loděnice
6) Návrh rozpočtu
7) Informace o hospodaření v MŠ Mezouň
8) Nákup podílových listů

1) Starosta zahájil zasedání v 18 hod. Byli určení ověřovatelé, Hana Braunová, Hana Kailová
Kontrola usnesení minulého zasedání ze dne 20.1. 2005
1) Úkoly starosty – splněny,
2) Starosta seznámil OZ s projektovou dokumentací firmy BEKO-TACO k územnímu řízení
na výstavbu RD za obecním úřadem. Projektová dokumentace k ÚŘ tak jak byla
předložena neodpovídá schválenému územnímu plánu. OZ nesouhlasí s vyústěním hlavní
obsluž. komunikace u obec. úřadu, vedlejší obsluž. komunikace musí být zokruhované,
chodníky š =1,5 m, pásy zeleně, velikosti pozemků dle regulativů ÚP.
OZ uložilo starostovi odpovědět firmě Beko-Taco ve smyslu připomínek OZ a stavební
komise.
3) Starosta předložil požadavek firmy Rastas, s.r.o. na změnu schváleného územního plánu.
Požaduje rozšířit zastavitelné území směrem ke Skalce a velikosti pozemků snížit na
800m.
Za to nabízí finanční spoluúčast na výstavbě ČOV a rozšíření komunikace na Loděnice.
OZ nedoporučuje změnu ÚP ve smyslu rozšíření zastavitelného území i vzhledem k tomu,
že současný ÚP zahrnuje plochy k zastavění v dostatečně velkém množství. OZ nebude
měnit velikosti staveb. pozemků z důvodů zachování zahradní zástavby v tomto prostředí
tak jak je uvažováno v koncepci rozvoje obce.
4) Starosta informoval o požadavku firmy Rastas, s.r.o. na rozšíření stávající ČOV u nové
zástavby „pod hájem“. OZ nesouhlasí s rozšířením stávající ČOV. Tento požadavek není
není v souladu s ÚP a rovněž je připravována výstavba nové ČOV pro celou obec ve stejné
lokalitě.
5) Starosta informoval o problému s komunikací č. 406 na Loděnice v části za kolejemi,
tedy v k.ú. obce Nučice. Zde je komunikace vlivem absence údržby velmi obtížně sjízdná.
Starosta informoval o průběhu jednání spolu s obyvateli nové zástavby na Obecním úřadu
v Nučicích, s tím, že starostka obce Nučice sdělila, že se odmítá podílet se na údržbě této
komunikace. Obecní zastupitelstvo pověřilo starostu , aby zaslal žádost OZ obce Nučice
o souhlas s provedením údržby této komunikace a současně požádal o finanční spoluúčast
obce Nučice na těchto opravách.

6) Obecní zastupitelstvo připravovalo návrh rozpočtu na rok 2005.
Ukládá starostovi zveřejnit připravovaný návrh rozpočtu.
7) P. Jelínková seznámila OZ s výsledkem hospodaření v MŠ Mezouň s tím, že navrhuje
OZ přebytek hospodaření ve výši 14 590,-- Kč převést do rezervního fondu MŠ
8) OZ projednávalo možnost vyčlenění finančních prostředků na nákup podílových listů
fondu Sporobond České spořitelny. Na tuto transakci vyčlenilo částku 1 000 000,-- Kč.

Vzhledem k tomu, že byl program vyčerpán, bylo zasedání ukončeno ve 21.00 hodin.

………………………….
Zapsal
……………………………..
ověřovatel 1

……………………….
Starosta
…………………………
ověřovatel 2

USNESENÍ 2/2005
ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 3. března 2005 v budově OÚ v Mezouni podle
zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, H. Braunová, H. Kailová, Eva Modrová, Martin Kokrda
Omluven: Ivan Ouřadník

OZ schvaluje:
a) Nákup podílových listů fondu Sporobond ve výši 1 000 000,-- Kč
b) Převedení hospodářského výsledku MŠ ve výši 14 590,-- Kč do rezervního fondu

OZ nesouhlasí:
a) s požadavkem firmy Rastas, s.r.o. na změnu ÚP ve smyslu bodu 3) zápisu
b) s požadavkem firmy Rastas, s.r.o. na rozšíření stávající ČOV u nové zástavby

Ukládá:
Starostovi a místostarostovi
a) sdělit firmě Beko-Taco podmínky, za jakých je možno schválit podklady pro
územní rozhodnutí viz bod 2) zápisu.
b) požádat obec Nučice o souhlas s opravou místní komunikace a o finanční
spoluúčast na opravě.
c) zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2005

Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne 3. března 2005.

……………………………..
místostarosta

……..………………
starosta

