
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 12/8

Den    :   6.6. 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.  Vyhodnocení veř. obchodní soutěže na prodej obec. pozemku p.č. 732/13  

                        3.  Potvrzení funkčního období ředitelky MŠ
                        4.  Dohoda o provozní zkoušce mezi obcí a VHS Vrchlice-Maleč, a.s.

      5.  Dotace TJ Sokol Močovice
      6.  Jiné, 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 jmenoval tříčlennou komisi ve složení: předseda-Kristek Lubor, členové-
Sedláčková Hana a Truhlář Jaroslav, která provedla vyhodnocení Veřejné obchodní  
soutěže na prodej obecního pozemku pč. 732/13 v katastrálním území Močovice, 
vedeného na LV 10001 jako ostatní plocha o výměře 715 m2.

      Vzhledem k tomu, že o koupi projevil zájem pouze jediný soutěžící a splnil veškeré 
soutěžní podmínky, komise navrhla jako vítěze soutěže a OZ schválilo jako kupující 
paní Tajčovskou Marii, bytem Močovice 88. Vysoutěžená cena činí 50,-Kč / m2. 

              Výsledek hlasování:  všichni pro

3.  Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky pro automatické prodloužení funkčního 
období, navrhl starosta OZ, aby pokračující ředitelce MŠ, pí. Oldřišce Čepkové, bylo 
vydáno potvrzení, že skutečně funkci ředitelky MŠ zastává.     

             Výsledek hlasování:  všichni pro

           4.  Na návrh starosty OZ schválilo Dohodu o provozní zkoušce odstranění závadného 
stavu kanalizace Močovice, uzavřenou mezi obcí a VHS Vrchlice-Maleč,a.s. Kutná Hora.    
                  Výsledek hlasování:  všichni pro
      
          5. Na návrh starosty OZ  projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši 15.000,-Kč 
na nákup dresů pro fotbalisty TJ Sokol Močovice.   

Výsledek hlasování:  všichni pro
                                                     



       6.  Na návrh ředitelky MŠ OZ projednalo a schválilo zakoupení polštářků a přikrývek do 
MŠ v hodnotě cca 8.000,-Kč.  
         Výsledek hlasování:  všichni pro

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

Zapsala: pí. Sedláčková Hana 
Močovice, 7.6.2012

Ověřovatelé:

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

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

 
 
   
   


