
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 11/13

Den    :   21.9. 2011
Čas     :  19´30 h
Místo  :  úřadovna OÚ

Přítomni: p. Kořínek, p. Kristek, pí. Sedláčková, p. Truhlář, p. Kos, pí. Rychetská, pí. 
Titzeová

 Program:         1.  Zahájení  
2.  Slavnostní otevření sokolovny                                                  

                        3.  Prodej pozemků pč. 843/3 a 99/2
                 4.  Pořízení Územního plánu obce

            5.  Návrh Smlouvy o kanalizaci Močovice-Třebešice 
                        6.  Obecní studny 
                        7.  Úložiště protipovodňového materiálu
                        8.  Finanční odměny
                        9.  Závěr
      
       1. Starosta přivítal přítomné zastupitele. Pak zahájil jednání zastupitelstva . 
Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Vyhotovením zápisu pověřil pí. Sedláč- 
kovou, ověřovateli zápisu stanovil pí. Rychetskou a pí. Titzeovou.    Potom seznámil přítomné 
s navrženým programem. Program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

       2. OZ projednalo a schválilo termín a program slavnostního otevření zrekonstruované 
sokolovny.    Termín:           sobota, dne 8. října 2011, od 16´00h do 21´00h       
                      Program:        zahájení, vystoupení dětí z mateřské školky, dechová kapela 
Golčovanka
                      Občerstvení:  zdarma – zákusek, chlebíček, pivo, limo  
                  Výsledek hlasování:  všichni pro
      
       3. OZ po vyhodnocení veřejné soutěže a po projednání schválilo prodej obecních 
pozemků pč. 843/3 a 99/2 v katastrálním území Močovice vítězce soutěže, paní Jaroslavě 
Blažkové, bytem Močovice 146, za cenu 55,-Kč/m2.  Paní Blažková byla jediným soutěžícím, 
splnila požadované podmínky a nabídla výše uvedenou cenu.

Výsledek hlasování:  6x pro  ,  1x proti
                                                     
      4. OZ projednalo a schválilo návrh p. Kosa  na  pořízení Územního plánu obce Močovice. 
Jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem určilo starostu obce.  

Výsledek hlasování:  všichni pro         

      5.  OZ projednalo a schválilo Návrh smlouvy  o kanalizaci Močovice-Třebešice ,  
upravující vzájemná práva a povinnosti vlastníků provozně souvisejících částí kanalizací, 
mezi obcemi Močovice a Třebešice.
           Výsledek hlasování:  všichni pro

      6.  OZ schválilo návrh starosty na odstranění ručních čerpadel z obecních studní.
           Výsledek hlasování:  všichni pro



      7. OZ projednalo návrh starosty na nové úložiště protipovodňového materiálu – vstupní 
část zahrady u zdravotního střediska, čp. 96.
      Výsledek hlasování:  všichni pro

      8. OZ schválilo finanční odměny pro p. Kořínka Miloslava /3000,-Kč/ a pí. Lucii 
Janglovou /3000,-Kč/, navržené starostou na základě výsledku ministerské kontroly, 
zaměřené na  akce  vodovod a kanalizace. Kontrolní orgán neshledal žádnou závadu.   
      Výsledek hlasování:  všichni pro

     9. Závěrem starosta poděkoval přítomným za aktivní přístup a jednání ukončil.  

Zapsala: pí. Sedláčková Hana
Močovice, 28.9.2011

Ověřovatelé:

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

-----------------------------------                                       ---------------------------------------
        pí. Titzeová                                                                        místostarosta
   

 
 
   
   


