
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 12/7

Den    :   16.5. 2012
Čas     :  19´30 h
Místo  :  úřadovna OÚ

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

 Program:         1.  Zahájení  
2.  Smlouva s firmou TLAPNET  

                        3.  Finanční příspěvek na okrskovou soutěž SDH
                        4.  Provozní řády na sportoviště a dětské hřiště u sokolovny

      5.  Otevření sportoviště za sokolovnou
      6.  Dotace na akci „Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení“           

                        7.  Prodej stavebního pozemku č.p. 742/53 
            8.  Závěr

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

2.  Starosta předložil OZ Smlouvu o umístění zařízení, uzavřenou mezi firmou TLAPNET 
a obcí, umožňující instalaci pomocné antény pro bezdrátový přenos internetu na 
budovu mateřské školky /čp. 64/. OZ smlouvu schválilo.    

             Výsledek hlasování:  všichni pro

           3.  Na návrh starosty OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 500,-Kč na okrskovou 
soutěž SDH.    
                  Výsledek hlasování:  všichni pro
      
          4. Na návrh místostarosty OZ  projednalo a schválilo Provozní řád a údržbu 
antukového kurtu u sokolovny a Provozní řád dětského hřiště u sokolovny.  

Výsledek hlasování:  všichni pro
                                                     
       5.  Na návrh starosty OZ schválilo otevření venkovních sportovišť u sokolovny 
nohejbalovým turnajem dne 3. června 2012.  
         Výsledek hlasování:  všichni pro

       6. Na návrh místostarosty OZ schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a 
také uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace na akci „Močovice – rekonstrukce veřejného 
osvětlení“. 
Výsledek hlasování:  všichni pro
 



      7.  OZ projednalo žádost p. Lukáše Štěpaře, bytem Formíkova 210, 286 01  Čáslav, o 
odprodej obecního stavebního pozemku v Lánech č.p. 742/53 o výměře 1451 m2, v kat. úz. 
Močovice. Žádost OZ schválilo včetně požadavku na nezařazení podmínky „zahájit stavbu do 
dvou let od převodu vlastnictví“ do  kupní smlouvy. 
Výsledek hlasování:  všichni pro 

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

Zapsala: pí. Sedláčková Hana 
Močovice, 17.5.2012

Ověřovatelé:

-------------------------------------                                   --------------------------------------
           pí. Titzeová                                                                         starosta

-----------------------------------                                       ---------------------------------------
           p. Truhlář                                                                        místostarosta
   

 
 
   
   


