
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 11/06

Den    :   20.4. 2011
Čas     :  19´30 h
Místo  :  úřadovna OÚ

Přítomni:  p. Kořínek Miroslav, p. Kos Milan, pí. Rychetská Hana, pí. Sedláčková  Hana,
 p. Lubor Kristek

 
Program:         1.  Zahájení  

2.  Žádost MŠ o posílení rozpočtu 
            3.  Dohoda o vypořádání závazků a pohledávek ze zrušené kupní smlouvy 

                        4.  Odhláška SIPO p. Šorčíka 
            5.  Záměr obce 1/11/Z– prodej obecních pozemků 

                        6.  Závěrečný účet za r. 2010
                        7.  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. Lubora Kristka a pí. Hanu Rychetskou.    Potom 
seznámil přítomné s navrženým programem. Program byl schválen všemi přítomnými 
zastupiteli.

       2. OZ projednalo žádost ředitelky MŠ, pí. O. Čepkové, o navýšení rozpočtu pro r. 2011 o 
celkovou finanční částku ve výši 27.000,-Kč.  Vzhledem k napjatému obecnímu rozpočtu OZ 
žádosti nevyhovělo.      
            Výsledek hlasování:  všichni proti
      
      3. OZ projednalo a schválilo Dohodu o vypořádání závazků a pohledávek ze zrušené 
kupní smlouvy ze dne 22.12.2010 mezi prodávajícími Ivanou Čudovou, Petrem Šorčíkem 
/zastoupeným Obcí Močovice jako opatrovníkem/ a kupujícím Rudolfem Dubským. Ke 
spornému článku III. , uvedené dohody doložil starosta vyjádření právních zástupců Mgr. Ing. 
Pavla Bezoušky-advokáta a JUDr. Anny Krúpové-advokátky, z něhož vyplývá, že tento není 
v rozporu se zákonem.    

Výsledek hlasování:  všichni pro         

4.  OZ schválilo návrh starosty na úhradu SIPO obcí jako opatrovníkem za p. Petra 
Šorčíka hotově v částce 900,-Kč a provedení odhlášek ČT a ČRo s tím, že uhrazená 
částka bude převedena na obecní účet z účtu p. Šorčíka.  

Výsledek hlasování:  všichni pro

       5.  OZ projednalo a schválilo záměr obce 1/11/Z prodat obecní pozemky p.č. 616/1, 
616/2,  97/2, 68/4, 99/2, 843/1, 569/1, 571/1, 41/1, 571/2, 19, 712/4, 703/2 a 702 vše v kat. 
území Močovice s těmito podmínkami:
        
         -   minimální cena pozemků 50,-Kč/m2
         -   finanční náklady, spojené s převodem, hradí kupující
         -   daň z převodu hradí prodávající



         -   pozemek bude převeden na vítěze veřejné obchodní soutěže 
       Výsledek hlasování:  všichni pro

         7.  OZ projednalo Závěrečný účet za r. 2010. Návrh Závěrečného účtu za  r. 2010 
zveřejněný na obecní desce od 18.3. 2011 do  20.4. 2011 nebyl občany připomínkován. 
Dotazy zastupitelů k dokumentu zodpověděla hospodářka, pí. Lucie Janglová a starosta. 
Následně OZ hlasovalo o schválení Závěrečného účtu za r. 2010.
         Výsledek hlasování:  všichni pro

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

Zapsala: pí. Sedláčková Hana
Močovice, 25.4.2011

Ověřovatelé:

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

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

 
 
   
   


