
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 11/05

Den    :   6.4. 2011
Čas     :  19´30 h
Místo  :  úřadovna OÚ

Přítomni:  p. Kořínek Miroslav, p. Kos Milan, pí. Rychetská Hana, pí. Sedláčková  Hana,
pí. Titzeová Václava, p. Jaroslav Truhlář, p. Lubor Kristek

 
Program:         1.  Zahájení  

2.  Smlouva o zřízení věcného břemene 
            3.  Zpráva nezávislého auditora 

                        4.  Obecní kanalizace 
            5.  Odkoupení pozemků obcí od  pí. Petráčkové. 

                        6.  Členský příspěvek pro Svaz měst a obcí
                        7.  Dodatek ke smlouvě o poskytnutí služby sociální péče
                        8.  Závěr

        1.Starosta přivítal přítomné zastupitele. Pak zahájil jednání zastupitelstva . 
Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Vyhotovením zápisu pověřil pí. Hanu 
Sedláčkovou, ověřovateli zápisu stanovil p. Jaroslava Truhláře a pí. Václavu Titzeovou. 
Potom seznámil přítomné s navrženým programem. Program byl schválen všemi přítomnými 
zastupiteli.

       2. OZ projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 
IV-12-6003711/VB/2, Močovice, kabelové vedení 1kV pro 46/4 a 148 mezi obcí a ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem 405 02  Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8.  
            Výsledek hlasování:  všichni pro
      
      3. OZ projednalo a schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice  
za období  od 1.1.2010 do 31.12.2010. Zprávu předložil BD AUDIT, s.r.o. se sídlem 
Vocelova 342, 284 01 Kutná Hora.   Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky. Zpráva 
bude přiložena k závěrečnému účtu za r. 2010. 

Výsledek hlasování:  všichni pro         

4.  P. Kořínek Miroslav seznámil OZ s aktuálním stavem akce Močovice – kanalizace II. 
OZ vzalo informaci na vědomí a rozhodlo, že poučení majitelů domků ve věci připojení 
domovních čistíren na obecní kanalizaci se uskuteční ihned po uzavření smlouvy mezi 
obcí a provozovatelem kanalizace – VHS Vrchlice-Maleč.  

Výsledek hlasování:  všichni pro

       5.  OZ projednalo a schválilo záměr obce odkoupit pozemky p.č. 779/1, 779/3, 779/6 a 
779/7 vše v kat. území Močovice o celkové výměře 4212m2 od pí. Petráčkové. Dohodnutá 
cena činí 11,-Kč/m2.
           Výsledek hlasování:  všichni pro



      6.  OZ schválilo úhradu členského příspěvku za r. 2011 ve výši 2.806.60Kč Svazu měst a 
obcí. 
             Výsledek hlasování:  všichni pro

         7.  OZ projednalo a schválilo Dodatek ke smlouvě o poskytnutí služby sociální péče ke 
Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče, uzavřené dne 30.6.2010 mezi p. Šorčíkem Petrem, 
zastoupeným Obcí Močovice a Sanatoriem TOPAS, s.r.o. Seč.
              Výsledek hlasování:  všichni pro 

         8.  Závěrem starosta přítomným poděkoval za aktivní přístup při jednání.

Zapsala: pí. Sedláčková Hana
Močovice, 7.4.2011

Ověřovatelé:

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

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

 
 
   
   


