
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 12/5

Den    :   18.4. 2012
Čas     :  19´30 h
Místo  :  úřadovna OÚ

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

 Program:         1.  Zahájení  
2.  Připomínky z posledního zasedání OZ

                        3.  Dohoda o úhradě neinvest. nákladů na školáky 
                        4.  Návrh zadání Územního plánu Obce Močovice
                        5.  Nabídka k odkoupení pozemku p.č. 742/51

      6.  Převzetí místního pohřebiště do vlastnictví obce
      7.  Nájemné za cvičení ZUMBA v sokolovně
      8.  Smlouva o dílo na akci Obnova dětského víceúčelového hřiště v Močovicích  
      9.  Jiné, závěr

  
             
1.Starosta přivítal přítomné zastupitele. Pak zahájil jednání zastupitelstva. 
Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Vyhotovením zápisu pověřil p. 
Kosa, ověřovateli zápisu stanovil p. Kristka a pí. Rychetskou.    Potom seznámil 
přítomné s navrženým programem. Program byl schválen všemi přítomnými 
zastupiteli.

2.  Starosta informoval OZ o řešení připomínek z posledního zasedání. 
           - Oprava zdi pod márnicí bude provedena do 15.5.2012. Opravu provede OÚ.    
           - Oprava opěrné zdi parkoviště u OÚ bude provedena do 31.7.2012. Opravu 

zabezpečí nájemce parkovací plochy, p. Blažek.  
             OZ vzalo informace na vědomí. 

                   Výsledek hlasování:  všichni pro

           3.  Na návrh starosty OZ schválilo Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů,  
připadajících na děti, plnící povinnou školní docházku v městě Čáslav, které mají trvalý pobyt  
v Močovicích,  mezi obcí a Městem Čáslav.   
                  Výsledek hlasování:  všichni pro
      
          4. Na návrh starosty OZ projednalo a následně schválilo Návrh zadání územního plánu 
Obce Močovice. 

Výsledek hlasování:  všichni pro
                                                     
       5.  Starosta seznámil OZ s písemnou nabídkou sl. Chadimové Jany a p. Vančury 
Jaroslava na zpětné odkoupení obcí  st. pozemku p.č. 742/51 v k. ú. Močovice.  Tato nabídka 
byla učiněna v souladu s čl. pátým Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s předkupním právem 
věcným ze dne 3.12.2010. OZ nabídku na zpětný odkup pozemku neschválilo.  
         Výsledek hlasování:  všichni proti



       6. OZ schválilo návrh starosty na převzetí místního pohřebiště z majetku  církve do vla- 
stnictví obce.  
           Výsledek hlasování:  všichni pro
 
      7.  OZ projednalo a schválilo nájemné za cvičení ZUMBA v místní sokolovně. Výše 
nájemného činí 200,-Kč za akci + případné náklady na topení. 
           Výsledek hlasování:  všichni pro

       8.  OZ projednalo a schválilo Smlouvu o dílo na akci Obnova  dětského víceúčelového  
hřiště v Močovicích u sokolovny, mezi obcí a firmou TES, spol. s r.o. Čáslav.        
            Výsledek hlasování:  všichni pro

       9.  Závěrem starosta poděkoval zastupitelům za aktivní přístup v průběhu jednání.

Zapsal: p. Kos Milan 
Močovice, 22.4.2012

Ověřovatelé:

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

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

 
 
   
   


