
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 09/09

Den    :   30.9.2009
Čas     :  19´30 h
Místo  :  úřadovna OÚ

Přítomni:    p. Kořínek Miroslav, p. Kos Milan, pí. Rychetská Hana,   
                   pí. Sedláčková Hana, p. Kristek Lubor, p. Truhlář Jaroslav 
                   p. Prchal Josef, pí. Linhartová, pí. Čepková
  
Program:         1.  Zahájení  

2.  Žádost p. Prchala – fotovoltaická elektrárna
3.  Žádost ředitelky MŠ 
4. Žádost firmy TLAPNET

     5. Cenová nabídka na dokumentaci vodovodních přípojek
     6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.2DHM090012

7. Smlouva o nájmu pozemku č. 2DHM090013
            8. Dohoda o pracovní činnosti
            9. Smlouva o převodu vlastnictví k majetku ČR č.PO-183-323/RLO2009
          10. Návrh obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku
          11. Různé, závěr

1.Jednání zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce, p. Kos Milan. Konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zápisem pověřil pí. Hanu Sedláčkovou, ověřovateli 
zápisu stanovil pí. Rychetskou Hanu a p. Kristka Lubora. Potom seznámil přítomné s 
 navrženým programem. Program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
Výsledek hlasování: všichni pro

2. OZ se znovu projednalo bod č. 2 z posledního zasedání, tj. žádost p. Prchala o 
dočasnou změnu územního plánu obce v souvislosti se záměrem poskytnout jím 
vlastněné  pozemky k výstavbě fotovoltaické elektrárny. Opět proběhla diskuse k 
tomuto tématu, v níž postupně vystoupili žadatel a všichni zastupitelé. Vyplynulo z ní, 
že jediným, ale podstatným problémem je skutečnost, že fotovoltaická elektrárna je 
situována na samém okraji obce, což by negativně ovlivnilo její vzhled. V závěru 
diskuse starosta zmínil možnost požádat o vyjádření občany. Tento návrh ale nebyl 
podpořen ani žadatelem, ani zastupiteli.   

           Výsledek hlasování.  pro                žádný
                                             proti              Sedláčková, Kristek, Kořínek, Kos 
                                             zdržel se       Rychetská
                                            p. Truhlář se pro podjatost hlasování nezúčastnil
        
.          3. OZ projednalo žádost ředitelky místní MŠ o zakoupení 14 ks matrací a úložného

vozíku. Žádost schválilo.  
              Výsledek hlasování:  všichni pro
                                           i

4. OZ projednalo žádost firmy TLAPNET o umístění telekomunikačního zařízení na 
místním vodojemu. Definitivně bude rozhodnuto o žádosti na příštím jednání OZ po 
zjištění finančních a technických podmínek starostou obce.  

              Výsledek hlasování: všichni pro



       

         5. OZ  schválilo Cenovou nabídku na vypracování hromadné projektové dokumentace 
vodovodních přípojek , předloženou firmou ProVaK, v.o.s. Kutná Hora ve výši 124.117,-Kč 
včetně DPH.
            Výsledek hlasování:  všichni pro       
        
      6.  OZ schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2DHM090012 
mezi Povodím  Labe, st. podnik a obcí.
           Výsledek hlasování:  všichni pro
      
      7. OZ schválilo Smlouvu o nájmu pozemku č. 2DHM090013 mezi Povodím Labe, st. 
podnik a obcí.
            Výsledek hlasování:  všichni pro

      8. OZ schválilo Dohodu o pracovní činnosti mezi pí. Holou Milenou a obcí, týkající se 
výuky anglického jazyka předškolních dětí.
         Výsledek hlasování:  všichni pro

     9.  OZ schválilo Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku ČR č. PO-183-323/RLO-2009 
mezi MV-ČR a obcí ve věci ochranných pomůcek pro SDH.
         Výsledek hlasování:  všichni pro    

    10. OZ schválilo Návrh obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku.
          Výsledek hlasování:  všichni pro

    11. Závěrem starosta přítomným poděkoval za aktivní účast během jednání.    

Zapsala: pí. Hana Sedláčková                                                                 Močovice, 4.10..2009

Ověřovatelé:

---------------------------------------                                  --------------------------------------
         pí. Rychetská Hana                                                             starosta

-----------------------------------                                       ---------------------------------------
         p. Kristek Lubor                                                         místostarosta
   

 
 
   
   


