ZÁPIS č. 3
ze zasedání OZ konaného 31.března 2005 v budově OÚ v Mezouni.
Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Hana Braunová, Hana Kailová, Kokrda Martin, Karel Jelínek,
Eva Modrová
Omluveni: Ivan Ouřadník
Hosté: p. J. Holovská, J. Jelínková, Vl. Holovský, M. Polanský
Program:

1) Kontrola usnesení minulého zasedání
2) Informace o provedeném auditu
3) Vyhodnocení plnění rozpočtu za r. 2004 a závěrečný účet
4) Informace o návrhu rozpočtu na r. 2005 a upřesnění rozpočtového výhledu
5) Ostatní

1) Starosta zahájil zasedání v 18 hod. Byli určeni ověřovatelé Hana Braunová a Martin Kokrda
KONTROLA USNESENÍ z 3.3. 2005
Úkoly starosty - jsou splněny
Úkoly místostarosty – jsou splněny
2) P. Jelínková seznámila OZ s provedeným auditem. Pověřenými pracovníky KÚ STČ bylo
přezkoumáno hospodaření obce za rok 2004. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky a provedený
audit doporučuje OZ odsouhlasit závěrečný účet obce s výrokem bez výhrad.
OZ schválilo audit obce a s jeho výrokem souhlasí.
3) Bylo projednáno plnění rozpočtu obce za rok 2004 s výsledkem hospodaření –
výdaje 2 938 541,-- Kč, příjmy 3 693 923,-- Kč = úspora 755 382,-- Kč.
Po projednání a diskusi OZ závěrečný účet obce za rok 2004 odsouhlasilo. Závěrečný účet je
přílohou zápisu.
4) P. Jelínková seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2005 a s upřesněním rozpočtového výhledu.
Po projednání a diskusi byl navržen rozpočet ke schválení. Členové OZ schválili rozpočet jako
vyrovnaný ve výši 2 835 500,-- Kč v paragrafovém znění. Rozpočet je přílohou tohoto zápisu.
OZ schválilo upřesnění rozpočtového výhledu na rok 2005.
5) Ostatní
a/ Starosta předložil žádost Sdružení tělesně postižených v Berouně o finanční podporu.
OZ odsouhlasilo příspěvek 1 000,-- Kč.
b) Starosta podal informaci o vývoji v oblasti řešení odtokových poměrů přívalových vod
v Mezouni. Seznámil přítomné s postojem vlastníků dotčených pozemků, na nichž by se
ochranná stavba měla realizovat. Vlastníci pozemků nesouhlasí s navrhovaným záměrem
a neumožní řešení přívalových vod v rámci navrhovaného projektu.
Starosta ve spolupráci s zpracovatelem projektu bude hledat další varianty řešení.
c) Starosta informoval OZ o žádosti fy Beko-Taco na poskytnutí obecního pozemku pro
výstavbu vozovky v lokalitě 4d). Tuto žádost firma Beko-Taco zdůvodnila neochotou vlastníka
parcely č. 330/3 prodat nebo vyměnit část této parcely pro vedení hlavní obslužné komunikace
tak, jak je stanoveno územním plánem obce. Zastupitelstvo trvá na dodržení územního plánu a
pověřilo starostu svoláním schůzky zainteresovaných stran s cílem dosažení dohody a dodržení
ÚP.

d) Starosta informoval o jednání s firmou BT Residential ve věci odtoku povrchových vod
z uvažované zástavby na Vysokém Újezdě a o nabídce připojení naší obce na vodojem – pitnou
vodu a splaškovou kanalizaci zajišťované touto firmou pro obec Vysoký Újezd. OZ pověřilo
starostu projednat tuto nabídku s odborníky a Krajským úřadem StĆ kraje.

Vzhledem k tomu, že byl program vyčerpán bylo zasedání ukončeno ve 21.30 hodin.

………………………………
Zapsal

…………………………….
Starosta

………………………………..
ověřovatel 1

……………………………..
ověřovatel 2

USNESENÍ
ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 31. března 2005 v budově OÚ v Mezouni podle
zákona číslo 128/2000 Sb.

Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, , Hana Braunová, Hana Kailová,
Martin Kokrda, Karel Jelínek, Eva Modrová
Omluveni: Ouřadník Ivan

OZ schvaluje:
1 a) Provedený audit obce za rok 2004 a souhlasí s jeho závěrem
b) Vyhodnocení plnění hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2004
Příjmy za rok 2004
3 693 923,-- Kč
Výdaje za rok 2004
2 938 541,-- Kč
Úspora
775 382,-- Kč

2 a) Rozpočet obce Mezouň na rok 2005 v paragrafovém znění
ve výši - příjmy 2 835 500,-- Kč
- výdaje 2 835 500,-- Kč
b) Upřesnění rozpočtového výhledu na rok 2005

3 a) Příspěvek Sdružení tělesně postižených ve výši 1 000,-- Kč.

OZ ukládá :
Starostovi 1) svolat schůzku zainteresovaných stran ohledně dosažení shody ve věci
vedení hlavní obslužné komunikace v lokalitě 4d)
2) projednat nabídku fy BT Residential viz bod 5d/ s odborníky a KÚ StČ kraje

……………………………..
místostarosta

…………………………………
starosta

