
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 10/02

Den    :   17.2.2010
Čas     :  19´45 h
Místo  :  úřadovna OÚ

Přítomni:    pí. Sedláčková Hana, p. Kořínek Miroslav, p. Kos Milan,  p. Truhlář Jaroslav, 
                   pí. Rychetská Hana, p.Kristek Lubor
                 
                   hosté: p. Emil Blažek, p. Václav Blažek

Program:         1.  Zahájení  
2.  Připomínka ke stavbě protierozních kanálů

            3.  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1002/C10/45 
                        4.  Spolupráce s Probační a mediační službou ČR

            5.  Různé,. závěr 

1. Starosta přivítal přítomné zastupitele a jmenovitě hosty. Pak zahájil jednání 
zastupitelstva . Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zapisovatelkou 
určil pí. Sedláčkovou Hanu, ověřovateli zápisu stanovil p. Jaroslava Truhláře a p. 
Lubora Kristka. Potom seznámil přítomné s navrženým programem. Program byl 
schválen všemi přítomnými zastupiteli.

2. Starosta několika větami uvedl problematiku protierozních kanálů, jejichž realizace je 
v současné době ve stavebním řízení. Následně vyzval p. Emila Blažka a p. Václava 
Blažka k prezentování připomínky k této stavbě. Z vystoupení obou hostů vyplynul 
požavek na zvýšení průtočnosti stávající dešťové kanalizace, do níž mají  být 
protierozní kanály připojeny, osazením rourami o průměru 1000mm. Vzhledem k 
tomu, že dle projektu postačuje kanál o dimenzi 600 mm, bylo dohodnuto následující:

            Od  zaústění dešťové kanalizace do Klejnarky až po vpusť za budovou OÚ /na úrovni 
            vjezdu do autodílny/ budou nově položeny kanalizační roury o průměru 800 mm a 
            zhotoveny další 2 vpustě. Zbývající část dešťové kanalizace bude osazena rourami     
            600 mm. Byl tak vzat zřetel na připomínku obou hostů a výstavba se neprodraží zása- 
            hem do tělesa silnice.
           
            Výsledek hlasování:  všichni pro
     
     3.   OZ projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č.1002C10/45 mezi obcí a Pozemkovým fondem ČR.
          
           Výsledek hlasování:  všichni pro

     4.   OZ projednalo a zamítlo žádost Probační a mediační služby ČR o spolupráci.



Výsledek hlasování:  všichni proti

     5.  Závěrem starosta přítomným poděkoval za aktivitu a jednání ukončil.

Zapsala: pí. Sedláčková Hana

Močovice, 21.2.2010

Ověřovatelé:

---------------------------------------                                   --------------------------------------
         p. Václav Moravec                                                                  starosta

-----------------------------------                                       ---------------------------------------
        pí. Hana Rychetská                                                            místostarosta
   

 
 
   
   


