ZÁPIS č. 2/2006
ze zasedání OZ konaného 23. února 2006 v budově OÚ v Mezouni.
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, , I. Ouřadník , M. Kokrda, H. Braunová, H. Kailová
Omluveni: E. Modrová
Program:

1) Kontrola usnesení minulého zasedání
2) Smlouva s BT Residential, s.r.o.
3) Řešení ČOV a kanalizace – další varianta
4) Řešení umístění autobusové zastávky
5) Návrh rozpočtu na rok 2006, inventarizace za rok 2005
6) Ostatní

1) Starosta zahájil zasedání v 18 hod. Byli určeni ověřovatelé p. H. Kailová , Martin Kokrda
Kontrola usnesení minulého zasedání ze dne 15. 1. 2006
Úkoly starosty jsou splněny.
2) Starosta informoval OZ o vývoji připravovaných smluv s BT Residential, s.r.o.
Konstatoval, že v současné době je znění návrhu smlouvy pro obec neakceptovatelné
vzhledem k tomu, že společnost nechce přistoupit na žádný náš návrh. V tomto duchu zaslal
BT Residential dopis. BT Residential reagovala nabídkou, že odstupuje od současného
návrhu smlouvy a poldr postaví sama. OZ konstatovalo, že je nutno vyvolat se zástupci
společnosti další jednání a vyjasnit si sporné body.
3) Starosta seznámil OZ s dalšími možnostmi řešení kanalizace a čistírny odpadních vod.
Vzhledem k tomu, že se dosud nepodařilo získat souhlas s vedením kanalizace přes pozemek
rodiny Novotných a z tohoto důvodu není možno požádat o dotaci na tuto investici, hledá se
další varianta řešení. V úvahu přichází odvod splaškové kanalizace do současné kořenové
ČOV. OZ pověřilo starostu a místostarostu jednat s obcí Nučice o této variantě.
4) Vzhledem k plánovaným úpravám veřejného prostranství u pomníku padlých a u studánky
je nutno řešit umístění autobusové zastávky ve směru na Prahu. Bylo navrženo umístit
autobusovou zastávku k parku pod prodejnu Jednoty. Je třeba vyvolat jednání s referátem
dopravy a vyžádat si souhlas s přemístěním.
5) OZ projednávalo přípravu návrhu rozpočtu na rok 2006, návrh rozpočtu bude zveřejněn a
jeho schválení bude probíhat v měsíci březnu. Dále p. Jelínková seznámila OZ s výsledky
provedené inventarizace za rok 2005. Nebyly zjištěny žádné přebytky ani manka.
OZ s výsledky provedené inventarizace k 31.12. 2005 souhlasí.

6) Ostatní
a/ Žádost Centra pro zdravotně postižené o fin. příspěvek – schválen příspěvek 1 000,-- Kč
b/ OZ souhlasí s udělením odměny p. D. Kokrdovi za realizaci výstavy „Mezouň ve
fotografii“

Vzhledem k tomu, že byl program vyčerpán, bylo zasedání ukončeno ve 22.00 hodin.

Jana Jelínková
………………………….
Zapsal

……………………………..
ověřovatel 1

Ing. Miroslav Hrubý
……………………….
Starosta

…………………………
ověřovatel 2

USNESENÍ 2/2006
ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 23. února 2006 v budově OÚ v Mezouni podle
zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, Martin Kokrda, Ivan Ouřadník
H. Braunová, H. Kailová
Omluveni: Eva Modrová

OZ ukládá:
Starostovi 1) Vyvolat další jednání ohledně řešení smlouvy s BT Residential
2) Požádat referát dopravy MěÚ Beroun o souhlas s přemístěním aut. zastávky
Starostovi a místostarostovi:
3) Zahájit jednání se zástupci obce Nučice ohledně řešení splaškové kanalizace
s využitím stávající kořenové ČOV a jednat o možnosti odkoupení podílu obce
Nučice na KČOV.
OZ schvaluje:
1) Výsledky inventarizace provedené k 31.12. 2005
2) Finanční příspěvek Centru pro zdravotně postižené ve výši 1 000,-- Kč.
3) Udělení odměny p. Kokrdovi

Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání OZ ze dne 23. února 2006.

Karel Jelínek
……………………………..
místostarosta

Ing. Miroslav Hrubý
……..………………..
starosta

