ZÁPIS č. 6/2005
ze zasedání OZ konaného 27. června 2005 v budově OÚ v Mezouni.
Přítomni: Ing. M. Hrubý, E. Modrová, M. Kokrda, I. Ouřadník, H. Braunová, H. Kailová
Omluveni: K. Jelínek
Program:

1) Kontrola usnesení minulého zasedání
2) BT Residential – návrh smlouvy
3) BT Residential – žádost o souhlas s vedením dešť. kanalizace
4) Vývoj návrhů smlouvy s Rastas, s.r.o. a firmou Beko-Taco
5) Závěrečný účet sdružení VYKO, audit za r. 2004
6) Úprava rozpočtu obce
7) Ostatní

1) Starosta zahájil zasedání v 18 hod. Byli určeni ověřovatelé Eva Modrová , Martin Kokrda
Kontrola usnesení minulého zasedání ze dne 2.6. 2005
- Úkoly starosty – splněny
2) Starosta projednal s OZ návrh smlouvy s firmou BT Residential o připojení na plánovaný
poldr za bezplatné poskytnutí pozemku ke směně. Po diskusi bylo dále bylo navrženo do
smlouvy zařadit: připojení obce na vodojem na Vys. Újezdě, firmou BT Residential
poskytnou pozemky pro obchvat. komunikaci.
OZ pověřilo starostu o konečném znění smlouvy dále jednat.
3) Starosta informoval OZ o žádosti firmy BT Residential o souhlas s vedením dešťové
kanalizace po pozemcích obce Mezouň.
OZ souhlasí za podmínek uvedených v návrhu smlouvy.
4) Starosta projednal v OZ vývoj návrhu smlouvy s firmou Rastas s.r.o.
OZ nesouhlasí s trojstranným návrhem smlouvy. Požaduje uzavřít samostatnou smlouvu
s firmou Beko-Taco .
Firma Rastas stále nedodala souhlas s věcným břemenem k vedení kanalizace přes pozemky
rodiny Novotných, na nichž má dispoziční právo.
Vznikla tím situace, kdy se velmi zdrží stavební řízení a je ohrožen termín pro podání žádosti
o dotaci na stavbu kanalizace a ČOV.
5) P. Jelínková seznámila OZ s výsledkem inventarizace, auditu a závěrečném účtu Sdružení
obcí VYKO. Audit za rok 2004 doporučil schválit závěrečný účet bez výhrad.
OZ schválilo závěrečný účet.

6) P. Jelínková informovala OZ o plnění rozpočtu v roce 2005. Po diskusi byla navržena
úprava rozpočtu. OZ tuto úpravu schválilo. Rozpočtové opatření č. 1 je součástí zápisu.

7) Starosta předložil OZ žádosti o finanční příspěvky na skautský tábor ve Staré Huti, tábor
Samota a informoval o příspěvku na Den dětí ve výši 1500 Kč .
Vzhledem k tomu, že skautský oddíl v Mezouni celoročně dobře pracuje byla navržena
finanční podpora ve výši 2500 Kč, tábora Samota se zúčastňuje z Mezouně 8 dětí – podpora
2000 Kč. OZ finanční příspěvky schválilo.

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

………………………….
Zapsal

……………………………..
ověřovatel 1

……………………….
Starosta

…………………………
ověřovatel 2

USNESENÍ 6/2005
ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 27. června 2005 v budově OÚ v Mezouni podle
zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. M. Hrubý, Eva Modrová, Martin Kokrda
H. Braunová, H. Kailová, Ivan Ouřadník
Omluven: K. Jelínek

OZ ukládá:
Starostovi: 1) Dále jednat ve věci návrhu smlouvy s BT Residential

OZ schvaluje:
a) vedení dešťové kanalizace z Vys. Újezda přes pozemky obce Mezouň
za podmínek uvedených v připravované smlouvě s BT Residential.
b) audit a závěrečný účet VYKO za rok 2004
c) úpravu rozpočtu na rok 2005 (rozpočtové opatření je přílohou zápisu)

d) příspěvky na Den dětí - 1500,-- , na skautský tábor 2 500,-na tábor Samota - 2000,--

Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne 27.června 2005.

……………………………..
místostarosta

……..………………
starosta

