
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 12/11

Den    :   19.9. 2012
Čas     :  19´30 h
Místo  :  úřadovna OÚ

Přítomni: p. Kořínek, p. Kos, pí. Rychetská, p. Kristek

 Program:        1.  Zahájení  
2.   Žádost p. Matějíčka Michala 

                        3.   Zajištění výuky angličtiny v MŠ
                        4.   Divadelní představení

      5.   Dodatek č. 9 ke smlouvě S/100183/05324204/001/2006
      6.   Plná moc pro firmu AVE CZ, s.r.o.
      7.   Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/12 
      8.   Jiné, závěr

                        
  

             

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

2. Na návrh starosty OZ projednalo žádost p. Matějíčka Michala, bytem Husova 128, 286 
01 Čáslav, o zrušení předkupního práva obce k pozemku p.č. 742/54 v k.ú. Močovice. 
Vzhledem k tomu, že důvody k uplatnění tohoto institutu pominuly, obec se 
předkupního práva, uvedeného v kupní smlouvě, vzdává.   

              Výsledek hlasování:  všichni pro

3.  Na návrh starosty OZ schválilo Dohodu o pracovní činnosti – výuka angličtiny  
předškolních dětí, uzavřenou mezi obcí a sl. Michaelou Klemanovou.        

             Výsledek hlasování:  všichni pro

4. Na návrh starosty OZ schválilo úhradu ve výši 2.300,-Kč za   představení    pohádky 
O perníkové chaloupce, kterou v prosinci uvede Putovní loutkové Kašpárkovo 
divadlo.      

                  Výsledek hlasování:  všichni pro
      
      6.  Na návrh starosty OZ  projednalo a následně schválilo Dodatek č. 9 ke smlouvě
           S/100183/05324204/001/2006, kterou je zajištěno nakládání s komunálním odpadem 
           v obci.       

Výsledek hlasování:  všichni pro
                                                     
           7.  Na návrh starosty OZ schválilo udělení plné moci firmě AVE CZ odpadové    



                hospodářství, s.r.o. Čáslav, k výkonu závazků obce, vyplývajících ze Smlouvy 
                o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s a.s. EKO-KOM.  
                     Výsledek hlasování:  všichni pro

      
           8.  Starosta předložil OZ návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/12 o místním poplatku za

    provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. OZ návrh projednalo a o jeho schválení rozhodne na příštím 
zasedání.

                 Výsledek hlasování: všichni pro  

          9.  Závěrem starosta poděkoval zastupitelům za aktivní přístup k jednání.     
                     
         
          

Zapsal: p. Kos Milan 
Močovice, 20.9.2012

Ověřovatelé:

-------------------------------------                                   --------------------------------------
           p. Kristek                                                                              starosta

-----------------------------------                                       ---------------------------------------
     pí. Rychetská                                                                        místostarosta
   

 
 
   
   


