
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 13/7

Den    :   15.5. 2013
Čas     :  19´30 h
Místo  :   OÚ 
Přítomni: p. Kořínek, p. Kos, p. Kristek, pí. Rychetská, pí. Sedláčková, p. Truhlář

Program:         1.  Zahájení  
2.  Okrsková soutěž SDH

                        3.  Zakoupení křovinořezu      
                        4.  Rekonstrukce vrat v budově čp. 18 

      5.  Výběrové řízení /zateplení MŠ/
                        6.   Lesní parcely zvláštního určení
                        7.  Smlouva o dílo č. 2013048 
                        8.  Nájemní smlouva 
                        9.  Domovní řád
                      10.  Návrh na  úpravu minimální ceny pozemku pč. 641/3 
                      11.  Žádost o odkoupení části pozemku pč. 733 
                      12.  Smlouva o dílo na rozvoj obce
                      13.  Odvolání redaktorky Močovického čtvrtletníku z funkce
                      14.  Závěr
  

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

2. Na návrh starosty zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek v částce 1.000,-Kč na 
Okrskovou soutěž SDH v Krchlebech, které se účastní 2 družstva z Močovic.        

              Výsledek hlasování:  všichni pro

3.  Na návrh starosty OZ projednalo a schválilo zakoupení křovinořezu, nezbytného pro 
sečení vegetace na obecních pozemcích a na místním pohřebišti.       

              Výsledek hlasování: všichni pro          
                                              
4. Na návrh starosty OZ projednalo a schválilo rekonstrukci nevyhovujících vrat do 

skladu prodejny potravin v obecní budově čp. 18.    
                    Výsledek hlasování:  všichni pro

      5.  Na návrh místostarosty OZ schválilo vyhlášení výběrového řízení na akci MŠ Mo- 
čovice-zateplení.  
                    Výsledek hlasování:  všichni pro 

      6.  Na návrh místostarosty OZ schválilo zařazení parcel 741/4, 690/15, 425/1, 425/2, 
658/1 a 658/3 v k.ú. Močovice do kategorie lesů zvláštního určení podle §8 lesního  zákona 
odst. c) z důvodu užívání těchto parcel k rekreačním a naučným účelům jako jsou naučné a 
turistické stezky, odpočinková a rekreační zařízení atd.                    
                    Výsledek hlasování:  všichni pro 



      
      7.  Na návrh místostarosty OZ schválilo Smlouvu o dílo č. 2013048 na vypracování 
projektu na stezky pro chodce v  obecních lesích.
                    Výsledek hlasování:  všichni pro

      8.  Na návrh starosty OZ schválilo Smlouvu o nájmu bytu, uzavřenou  mezi obcí a paní 
Zdeňkou Lankovou. 
                   Výsledek hlasování:  všichni pro                      

      9.  Na návrh starosty OZ schválilo Domovní řád pro obcí pronajaté nemovitosti. 
                   Výsledek hlasování:  všichni pro

    10.  Starosta předložil návrh paní Aleny Klímové, bytem Močovice 33, na snížení 
minimální ceny obecního pozemku pč. 641/3 z titulu ochranného pásma vedení VN, částečně 
zasahujícího do předmětného pozemku. OZ návrh projednalo a úpravu ceny neschválilo.   
                   Výsledek hlasování:  všichni proti

    11.  Starosta předložil Žádost o koupi části obecního pozemku pč. 733, podanou manželi 
Klusáčkovými, bytem Močovice 177. OZ žádost projednalo a  prodej předmětného pozemku 
neschválilo, neboť se jedná o pozemek přímo sousedící s místním pohřebištěm.
                   Výsledek hlasování:  všichni proti

    12.  Na návrh starosty OZ projednalo a schválilo Smlouvu o dílo v podobě soustavy studií, 
řešících další rozvoj obce, uzavřenou mezi obcí a firmou Ing. arch. Lucie Chytilová, se sídlem 
Přímá 3, 736 01  Havířov.  
                   Výsledek hlasování:  všichni pro

    13.  Starosta informoval OZ o tom, že sl. Marie Heřmánková se nepodílela na realizaci 
zatím posledního vydání obecního čtvrtletníku, tady Močovického čtvrtletníku č. 4. Příčinou 
bylo odlišné pojetí  jeho podoby z pohledu vydavatele, resp. redaktorky. Vzhledem k tomu, že 
tento rozpor trvá i nadále, dokonce se prohloubil, starosta navrhl odvolání sl. Heřmánkové z 
funkce redaktorky. OZ toto opatření schválilo a pověřilo starostu předložením návrhu na 
obsazení uvolněné funkce.      
          Výsledek hlasování:  všichni pro
 
  14.  Závěrem starosta poděkoval členům OZ za aktivní přístup k jednání.
             
Zapsala: pí. Hana Sedláčková  
Močovice, 17.5.2013

Ověřovatelé:

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

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



   

 
 
   
   


