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

Den    :   2.10. 2013
Čas     :  19´30 h
Místo  :   OÚ 
Přítomni: p. Kořínek, p. Kos, p. Kristek, pí. Rychetská, pí. Sedláčková, p. Truhlář

Program:         1.  Zahájení  
2.  Zakoupení komunální techniky

                        3.  Smlouva o zrušení předkupního práva na pč. 742/49       
                        4.  Smlouva o smlouvě budoucí mezi obcí a VHS Vrchlice- Maleč  

      5.  Žádost pí. Zinkové Aleny    
                        6.  Ostatní, závěr
  

 1.Starosta přivítal přítomné zastupitele. Pak zahájil jednání zastupitelstva. 
Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Vyhotovením zápisu   pověřil   pí. 
Hanu Sedláčkovou, 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 pokračovalo v projednávání nákupu komunální techniky,  
                 které zahájilo na svém posledním jednání. Jako nejvhodnější z hlediska ceny,       
                 užitných vlastností a referencí schválilo nákup zahradního traktoru Starjet AJ   
                 102-23 4x4 s příslušenstvím v ceně 169.000,-Kč.
                      Výsledek hlasování:  všichni pro 
      
           3.  Na návrh starosty OZ projednalo a schválilo Dohodu o zrušení předkupního práva, 
                uzavřenou mezi obcí a manželi Kafuňkovými, kterou se ruší věcné předkupní          
                právo ve prospěch obce Močovice k pozemku pč. 742/49 a z něj vyděleného      
                pozemku pč. St. 170. OZ takto rozhodlo v souladu s tím, že důvody, pro něž  bylo 
                předkupní právo zřízeno, již pominuly.    
                      Výsledek hlasování:  všichni pro 

          4.  Na návrh starosty OZ projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na    
               prodej a koupi staveb „Vodovod Močovice“ a „Močovice-kanalizace“, uzavřenou   
               mezi obcí a VHS Vrchlice-Maleč, a.s. se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01  Kutná Hora.
                     Výsledek hlasování:  všichni pro 
                 
          5.  OZ projednalo žádost pí. Aleny Zinkové, bytem Kluky 95, o odkoupení plochy 
               nádvoří v areálu místního obecního úřadu, pronajatého v současné době jako par- 
               koviště  pro účely autoopravny. Vzhledem k tomu, že objekt obecního úřadu, včetně 
               přilehlých ploch, bude řešen v rámci souboru vizí Obce Močovice, OZ žádost zamít- 
               lo. 
                      Výsledek hlasování:  všichni proti

          6.  V ostatním se OZ zabývalo návrhem p. Byrtuse, bytem Močovice 63, 286 01 Čás-   
                lav, na zklidnění dopravy v úseku silnice II/337  u autobusové zastávky a mostu. 
                Schválilo podání žádosti na dopravní inspektorát o zřízení přechodu pro chodce  



                a snížení maximální povolené rychlosti na 30 km/h.
                       Výsledek hlasování:  všichni pro

        7.  Závěrem starosta poděkoval členům OZ za aktivní přístup k jednání.
             

Zapsala: pí. Hana Sedláčková  
Močovice, 4.10. 2013

Ověřovatelé:

-----------------------------------------                               --------------------------------------
             p. Truhlář                                                                       starosta

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

 
 
   
   


