ZÁPIS č. 3/2006
ze zasedání OZ konaného 23. března 2006 v budově OÚ v Mezouni.
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, M. Kokrda, H. Braunová, E. Modrová, H.Kailová
Omluveni: I. Ouřadník
Program:

1) Návrh rozpočtu na rok 2006, rozpočet MŠ
2) Rozpočtový výhled na roky 2006 – 2007, program obnovy venkova
3) MŠ Mezouň - zvýšení počtu dětí
4) p. Marek , Rastas– žádost o změnu ÚP, p. Drda zast. studie
5) Ostatní

Starosta zahájil zasedání v 18 hod. Byli určeni ověřovatelé p. H. Kailová , Martin Kokrda
Kontrola usnesení minulého zasedání ze dne 23.2. 2006
Úkoly starosty jsou splněny.
1) p. Jelínková přednesla návrh rozpočtu na rok 2006 . Po diskusi a navýšení nákladů na
údržbu místních komunikací o 50 000,-- Kč byl rozpočet schválen v paragrafovém znění
jako vyrovnaný, kdy příjmy a výdaje budou činit 3 194 800,-- Kč.
V souvislosti s tím byl schválen i rozpočet Mateřské školy.
Schválený rozpočet je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
2) Starosta informoval OZ o rozpočtovém výhledu a Programu obnovy venkova. Plánované
akce a aktivity byly upřesněny na roky 2006-2007. Po zapracování připomínek a námětů
byl Rozpočtový výhled a Program obnovy venkova schválen.
Jsou součástí zápisu (viz příloha č. 2,3)
3) Starosta přednesl požadavek ředitelky MŠ Mezouň o udělení výjimky z počtu dětí v MŠ
- zvýšení počtu dětí z 24 o 1 dítě 25 s tím, že změna nebude mít vliv na kvalitu výuky.
OZ zvýšení schválilo.
4) Starosta seznámil OZ s žádostí p. Marka o změnu ÚP ve smyslu snížení regulativu pro
min. velikost staveb. pozemků v lokalitě 2) z 1 700 m2 na 1 200 m2.
OZ nebude měnit ÚP a snižovat min. velikosti pozemků určených k zástavbě.
Dále firma Rastas opakovaně žádá o rozšíření zastavitelného území.
OZ žádosti neschválilo.
Dále byla projednána zastavovací studie firmy Rastas s.r.o. na lokalitu 2b. OZ požaduje
komunikaci v této lokalitě dle ÚP a obousměrnou. Zastavovací studie nebyla schválena.
Starosta předložil zast. Studii na lokalitu č. 11 - p. Drda na stavbu 3 RD. OZ požaduje
rozšíření komunikace na 6 m a obratiště.
5) Ostatní
- Starosta podal informaci o probíhajícím soudním jednání o pozemky pod Jednotou a
přilehlé pozemky.

- Starosta informoval OZ o záměru vydávat Mezouňský oběžník, informující o činnosti v
obci. OZ vydávání oběžníku schválilo.
- Starosta informoval o změně ohledně úklidu na OÚ, kdy toto bude místo p. Polanského
vykonávat p. Modrová.

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

Jana Jelínková
………………………….
Zapsal

H. Kailová
……………………………..
ověřovatel 1

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

M. Kokrda
…………………………
ověřovatel 2

USNESENÍ 3/2006
ze zasedání OZ obce Mezouň konaného dne 23. března 2006 v budově OÚ v Mezouni podle
zákona číslo 128/2000 Sb.
Přítomni: Ing. M. Hrubý, K. Jelínek, Martin Kokrda, Eva Modrová
H. Braunová, H. Kailová
Omluveni: Ivan Ouřadník

OZ schvaluje:
1) Rozpočet na rok 2006, rozpočet MŠ na rok 2006
2) Rozpočtový výhled a Program obnovy venkova na r. 2006 - 2007
3) Vydávání Mezouňského oběžníku

OZ bere na vědomí:
1) Informaci o probíhajícím soudním jednání mezi obcí Mezouň a Úřadem pro
zastupování státu o pozemky u Jednoty.

OZ nesouhlasí:
1) s žádostí o změnu ÚP – změna velikosti pozemků
2) s žádostí o rozšíření zastavitelného území
3) se zastavovací studií firmy Rastas

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

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

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

