
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 13/16

Den    :   20.11. 2013
Čas     :  20´10 h
Místo  :   OÚ 
Přítomni: p. Truhlář, p. Kořínek, p. Kos, p. Kristek 

Program:         1.  Zahájení  
2.  Kontrola usnesení

                        3.  Prodej obecních pozemků       
                        4.  Smlouva o dílo s VHS Vrchlice-Maleč  

      5.  Smlouva o zabezpečení provozu webové prezentace    
                        6.  Smlouva o dílo s pí. Suchomelovou
                        7.  Cenová nabídka na zakázku Močovice, nástupiště AZ                         
                        8.  Závěr 
  

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

      2.  OZ provedlo kontrolu usnesení z minulého zasedání. Nebyly zjištěny závady. 
                                                                                                    
            3.  Předseda Komise pro posuzování a hodnocení nabídek do veřejné soutěže na pro- 
                 dej obecních pozemků, p. Kořínek Miroslav, seznámil OZ s průběhem hodnocení a 
                 s  pořadím účastníků soutěže dle nabídnuté ceny. Poté OZ zahájilo schvalování
                 prodejů jednotlivých pozemků. 
                 a/  OZ schválilo prodej pozemku pč. 571/9 v k.ú. Močovice p. Vávrovi Tomáši,
                      bytem 286 01  Čáslav, Přemysla Otakara II. 1148/19 , za 1680,-Kč.   
                      Výsledek hlasování:  všichni pro 

                 b/  OZ schválilo prodej pozemku pč. 571/8 v k.ú. Močovice p. Tůmovi Otakaru,
                      bytem Močovice 155, 286 01 Čáslav, za 3180,-Kč.
                      Výsledek hlasování: všichni pro
 
                 c/  OZ schválilo prodej pozemku pč. 571/3 v k.ú. Močovice p. Tůmovi Otakaru,
                      bytem Močovice 176, 286 01  Čáslav, za 7080,-Kč.
                      Výsledek hlasování: všichni pro
 
                 d/  OZ schválilo prodej pozemku pč. 571/4 v k.ú. Močovice MUDr. Vojtěchové  
                      Věře, bytem  Močovice 178, 286 01  Čáslav, za 2160,-Kč.
                      Výsledek hlasování: všichni pro

                 e/  OZ schválilo prodej pozemku pč. 571/5 v k.ú. Močovice MUDr. Vojtěchové
                      Věře, bytem Močovice 178, 286 01  Čáslav, za 3.600,-Kč.
                      Výsledek hlasování: všichni pro
               



                f/  OZ schválilo prodej pozemku pč. 571/11 v k.ú. Močovice paní Chudomelové
                    Miriam, bytem 142 00  Praha-Krč, V Štíhlách 774/32, za 3420,-Kč.
                    Výsledek hlasování: všichni pro 

               g/  OZ schválilo prodej pozemku pč. 571/6 v k.ú. Močovice pí. Krupičkové Iloně,
                    bytem Krchleby 44, 286 01 Čáslav, za 4020,-Kč.
                    Výsledek hlasování: všichni pro

               h/  OZ schválilo prodej pozemku pč. 571/12 v k.ú. Močovice MUDr. Traurigové
                    Ivaně, Csc., bytem Cíglerova 1080/12, Černý Most, 198 00  Praha, za 4200,-Kč.
                    Výsledek hlasování: všichni pro

               i/  OZ schválilo prodej pozemku pč. 571/2 v k.ú. Močovice panu Bohatému Jiří, 
                   bytem Močovice 17, 286 01  Čáslav, za 5650,-Kč.
                   Výsledek hlasování: všichni pro 

               j/  OZ schválilo prodej pozemku pč. 571/13 v k.ú. Močovice paní Svobodové Marii,
                   bytem Ctěnická 692/7, Prosek, 190 00  Praha, za 3200,-Kč.
                   Výsledek hlasování: všichni pro
             
              k/  OZ schválilo prodej pozemku pč. 732/15 v k.ú. Močovice ing. Tajčovskému
                   Zdeňkovi, bytem Močovice 162, 286 01  Čáslav, za 15510,-Kč.
                   Výsledek hlasování: všichni pro

              l/  OZ dále schválilo, že pokud kupující odstoupí od svého návrhu, bude vyhlášeno 
                  další kolo soutěže.
                   Výsledek hlasování: všichni pro  

         Průběh schvalování několikrát hulvátským způsobem narušil pan Potměšil Miroslav
         svými právně nepodloženými názory.

          4.  Na návrh starosty OZ schválilo Smlouvu o dílo na  prodloužení tlakové kanalizace, 
               uzavřenou mezi obcí a VHS Vrchlice-Maleč, a.s. Kutná Hora. 
                     Výsledek hlasování:  všichni pro 
 
          5.  Na návrh starosty OZ schválilo Smlouvu o zabezpečení provozu webové prezentace,
               uzavřenou mezi obcí a  Kutná Hora.INFO region na internetu. 
                     Výsledek hlasování:  všichni pro

          6.  Na návrh starosty OZ schválilo Smlouvu o dílo, uzavřenou mezi obcí a paní Vlastou 
               Suchomelovou, bytem Močovice 124, 286 01  Čáslav.         
                     Výsledek hlasování:  všichni pro

         7.  Na návrh starosty se OZ seznámilo s Cenovou nabídkou  na zakázku „Močovice, ná-
              stupiště autobusových zastávek“, předloženou firmou Silnice Čáslav-Holding, a.s.
              OZ konstatovalo, že cenová nabídka je příznivá. Následně ale schválilo záměr při- 
              pravit komplexní projekt na zklidnění dopravy na silnici II/337 v obci a podat
              žádost o dotaci.
                    Výsledek hlasování:  všichni pro 



 
        8.   Závěrem starosta poděkoval členům zastupitelstva za aktivitu a jednání ukončil.

Zapsal: p. Kos Milan   
Močovice, 25.11. 2013

Ověřovatelé:
 

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

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

 
 
   
   


