
 ZÁPIS č. 2/2008 
ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne  23. dubna 2008 

 v budově OÚ v Mezouni 
 

Přítomni: Ing. Miroslav  Hrubý, Hana Kailová, Karel Jelínek,  Martin Kokrda, Jiří Hrdlička, 
Josef Mezulián 
Omluven: Libor Valenta 
 
Program:  1) Změna č. 1 územního plánu obce 
     2) Závěrečný účet obce - příprava 
     3) Ostatní 
     
   
Starosta navrhl na zapisovatele pí Jelínkovou, ověřovateli byli určeni p. J. Mezulián a  
p. K. Jelínek 
 
1) Změna územního plánu č. 1                                  
Starosta informoval OZ o směně části pozemku pod plánovanou ČOV s p. Veselým tak, aby 
na jeho pozemek nezasahovalo ochranné pásmo ČOV. V současné době je zadáno zaměření 
pozemku určeného ke směně. OZ bere informaci na vědomí 
 
2) Závěrečný účet obce - příprava 
Pí Jelínková seznámilo OZ se stavem příprav závěrečného účtu obce za rok 2007 a s plněním 
rozpočtu za tento rok. 
 
3) Ostatní 
- Starosta podal informaci o problematice vlastnictví cesty k bývalému kravínu. 
Jednání se zúčastnil i vlastník pozemku č. parc. 184/2 pod uvedenou komunikací p. Ullrich, 
který přednesl svůj požadavek na převedení části pozemku č. parc. 184/1 z parkové zeleně na 
čistě obytné  území nebo zahradní obytné území. OZ se seznámí s navrhovaným řešením a 
záležitost bude projednána na pracovním jednání. Na pracovní jednání předloží pan Ullrich 
návrh zastavovací studie na dané území. 
 
-  Pí Jelínková  informovala OZ o schválení žádostí o dotace, které obec podávala na vybavení 
dětského hřiště dětským mobiliářem z programu Sportu a mládeže ve výši 36 000 Kč a  
z Programu obnovy venkova na zbudování chodníku ve výši 134 000 Kč. OZ schvaluje přijetí 
těchto dotací. 
 
- Dále byla projednávána otázka užívání veřejných prostranství obce. Pan Mezulián navrhl, že 
předloží na pracovním jednání návrh aktualizace Vyhlášky obce o užívání veřejného 
prostranství. 
 
- OZ projednávalo možnosti řešení zastavění lokality č. 4 dle schváleného územního plánu 
obce. Lokalitu č. 4 mohou investoři řešit formou zpracování zastavovací studie ve vlastní 
režii. OZ požaduje řešit výše uvedené území formou zastavovací studie, která bude sloužit 
jako podklad pro realizaci regulačního plánu obce. Zastavovací studie musí odpovídat 
závazným regulativům územního plánu, všem vyhláškám a stavebnímu zákonu v platném 
znění. 
 
 



-  P. Fr. Kubásek seznámil OZ s plánovanou činností sportovců v Mezouni v letošním roce. 
Nohejbalový turnaj proběhne dne 31. 5. 2008, před turnajem se budou konat brigády na 
údržbu hřiště. P. Kubásek požádal OZ o záštitu obce nad tímto turnajem. 
Obec vyzvala sportovce KSK Mezouň k předložení návrhu na sportovní akce v příštím roce a 
na úpravu sportovního zařízení a to z důvodů možnosti požádat o dotace na tyto akce pro 
příští rok. Žádosti se podávají během měsíce září a října t. r. 
Sportovci byli vyzvání k dokončení opravy oplocení, na které dostali materiál v minulém roce.  
Dále OZ požaduje, aby sportovci zapojili do své činnosti i mládež a děti a pravidelně s nimi 
pracovali. 
 
-  Závěrečný účet VYKO za r. 2007 
Se závěrečným účtem sdružení VYKO seznámila OZ pí Jelínková.  
OZ schvaluje závěrečný účet VYKO všemi hlasy. 
 

Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu 
 bylo jednání OZ ukončeno ve  20.00 hod. 

 
 

………………..                                                                          ……………………. 
Jana Jelínková                                                                            Ing. Miroslav Hrubý 
  zapisovatel                                                                                                   starosta 
 
 
………………                                                                                      …………………… 
Josef Mezulián                                                                                          Karel Jelínek  
   ověřovatel                         ověřovatel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



USNESENÍ č. 2/2008 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 23. dubna 2008 

v budově OÚ v Mezouni podle zákona č. 128/2000 Sb. 

 

Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Hana Kailová,  Martin Kokrda, Jiří Hrdlička,  

Josef Mezulián, Karel Jelínek 

Omluven: Libor Valenta 

 

OZ schvaluje: 

1) dotaci z Programu obnovy venkova na zhotovení chodníku ve výši 134 000 Kč 

2) dotaci z Programu sportu a mládeže  na vybavení dětného hřiště dětským mobiliářem 

ve výši 36 000 Kč 

3) závěrečný účet sdružení VYKO za rok 2007 

4) možnost řešení lokality č. 4 formou zhotovení zastavovací studie v režii investorů 

v lokalitě, která bude sloužit jako podklad pro zhotovení regulačního plánu obce. 

 

 

Toto usnesení č. 2/2008 je nedílnou součástí zápisu z jednání OZ  ze dne 23. 4. 2008 

 

 

 

                                                                                         Ing. Miroslav Hrubý 

                                                                                                    starosta  

 

 


