
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 11/07

Den    :   4.5. 2011
Čas     :  19´30 h
Místo  :  úřadovna OÚ

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

 
Program:         1.  Zahájení  

2.  Smlouva č.5 o nájmu obecního pozemku /hřiště/  
            3.  Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6008756/VB01 

                        4.  Smlouva o provozování kanalizace č. 1/2011 
            5.  Smlouva o odvádění odpadních vod č. 1/2011 

                        6.  Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení vodovodních přípojek
                        7.  Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 18/09
                        8.  Dodatek č. 1 Smlouvy o  č. 1/10
                        9.  Připomínka  k  Záměru obce č. 1-11-Z
                      10.  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 a následně schválilo Smlouvu č. 5 o nájmu obecního pozemku /hřiště/,  
uzavřenou mezi obcí a Sokolem Močovice.      
            Výsledek hlasování:  všichni pro
      
      3. OZ projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6008756/VB01, 
uzavřenou mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.     

Výsledek hlasování:  všichni pro         

4.  OZ projednalo a schválilo Smlouvu o provozování kanalizace č. 1/2011, uzavřenou 
mezi obcí a VHS Vrchlice-Maleč, a.s. se sídlem v Kutné Hoře.    

Výsledek hlasování:  všichni pro

       5.  OZ projednalo a schválilo Smlouvu o odvádění odpadních vod č. 1/2011, uzavřenou 
mezi obcí a VHS Vrchlice-Maleč, a.s. se sídlem v Kutné Hoře.  
       Výsledek hlasování:  všichni pro

      6.  OZ projednalo a schválilo Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby Močovice-
vodovodní přípojky, uzavřené mezi obcí a Stavitelstvím Řehoř, s.r.o. se sídlem v Černošicích.
      Výsledek hlasování:  všichni pro      
   



      7.  OZ projednalo a schválilo Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 18/09, uzavřené mezi obcí a 
Stavitelstvím Řehoř, s.r.o. se sídlem v Černošičích, jenž se týká úprav záručních lhůt u 
živičných povrchů komunikací.  
      Výsledek hlasování:  všichni pro
 
      8.  OZ projednalo a schválilo Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 1/10, uzavřené mezi obcí a 
Stavitelstvím Řehoř, s.r.o. se sídlem v Černošicích, jenž se týká úprav záručních lhůt u 
živičných povrchů komunikací.
      Výsledek hlasování:  všichni pro     

      9.  OZ projednalo písemné sdělení JUDr. Trauriga, zastupujícího MUDr. Ivanu Trau- 
rigovou, CSc. ve věci pozemku p.č. 41/1 v k.ú. Močovice, který je v Záměru obce č.1-11-Z
uvažován k prodeji. OZ se přesvědčilo, že MUDr. Ivana Traurigová, CSc. již více než 10 let 
uvedený pozemek užívá v dobré víře a tudíž dle ust. § 134 odst. 1 občanského zákoníku jí byl 
tento pozemek vydržen. OZ souhlasí s odvoláním záměru obce prodat výše uvedený pozemek 
a pověřuje starostu uzavřením dohody o narovnání, jíž bude záležitost vyřešena. 
       Výsledečk hlasování:  všichni pro

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

Zapsala: pí. Sedláčková Hana
Močovice, 5.5.2011

Ověřovatelé:

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

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

 
 
   
   


