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

Den    :   17.10. 2012
Čas     :  19´30 h
Místo  :  úřadovna OÚ

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

 Program:        1.  Zahájení  
2.   Smlouva mezi obcí a HZS Středočeského kraje 

                        3.   Obecně závazná vyhláška č.1/12     
                        4.   Finanční příspěvek SDH

      5.   Žádost o snížení nájemného za prodejnu  
      6.   Stromy za sokolovnou
      7.   Změna zatřídění pozemků pč. 571/1 a 571/2 
      8.   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 p. Truhláře a p. Kristka. Potom 
seznámil přítomné s navrženým programem. Program byl schválen všemi přítomnými 
zastupiteli.

2. Na návrh starosty OZ projednalo a následně  schválilo Smlouvu o umístění koncového 
prvku varování a vyrozumění obyvatelstva, uzavřenou mezi obcí a Hasičským 
záchranným sborem Středočeského kraje.    

              Výsledek hlasování:  všichni pro

3.  Na návrh starosty OZ v souladu s bodem č. 6  z Usnesení 12/11 schválilo Obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/12, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,  
sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.         

             Výsledek hlasování:  všichni pro

4. Na návrh starosty OZ schválilo částku ve výši 3.400,-Kč na pořízení sportovního 
oblečení pro nejmladší členy místního SDH.       

                  Výsledek hlasování:  všichni pro
      
      6.  Na návrh starosty OZ  projednalo žádost paní Veroniky Moravcové o snížení nájmu z 
           obcí pronajaté prodejny. Uvedené důvody členy zastupitelstva nepřesvědčily o  nunosti 

takového kroku a tak žádost nebyla schválena.
Výsledek hlasování:  všichni proti

                                                     
           7.  Na návrh starosty OZ schválilo provedení průklestu 2 stromů za obecní sokolovnou. 
                  Výsledek hlasování:  všichni pro



      
           8.  Na návrh starosty OZ projednalo a následně schválilo převedení obecních pozemků
                pč. 571/1 (632m2) a pč. 571/2 (94 m2), oba v k.ú. Močovice, ze zatřídění vodní tok
                na plocha ostatní.
                Výsledek hlasování: všichni pro  

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

Zapsala: pí. Sedláčková Hana 
Močovice, 20.10.2012

Ověřovatelé:

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

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

 
 
   
   


