
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 14/2

Den    :   5.2. 2014
Čas     :  19´30 h
Místo  :   OÚ 
Přítomni: pí. Rychetská, p. Kořínek, p. Kos, p. Kristek, p. Truhlář

Program:         1.  Zahájení  
2.  Kontrola usnesení

                        3.  Schvalování kupních smluv       
                        4.  Žádost pí. Klečkové o koupi obecního pozemku pč. 571/7  

      5.  Využití obecního objektu čp. 96   
                        6.  Smlouva na pronájem lékařské ordinace  
                        7.  Žádost o zvýšení kapacity MŠ                         
                        8.  Záměr obce odprodat travní traktor 
                        9.  Výběrové řízení na dodavatele díla Lány - vodovod

10. Souhlasné prohlášení k odstranění chybného zápisu v katastru nemovitostí
11. Závěr

  
  1.Starosta  zahájil jednání zastupitelstva přivítáním. Konstatoval, že zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. Vyhotovením zápisu pověřil p. Kosa. Ověřovateli zápisu stanovil p. 
Kristka a pí. Rychetskou. Potom seznámil přítomné s navrženým programem zasedání. 
Program byl schválen všemi zastupiteli.

      2.  OZ provedlo kontrolu usnesení z minulého zasedání. Nebyly zjištěny závady. 
                           Výsledek hlasování:  všichni pro 
          
            3.  Na návrh starosty OZ schválilo tyto kupní smlouvy, uzavřené mezi obcí a 
                 A) MUDr. Věrou Vojtěchovou, bytem Močovice 178, 286 01  Čáslav, na prodej 
                 a koupi pozemků pč. 571/4 (výměra 36m2) a 571/5 (60m2) v k.ú. Močovice            
                  za celkovou cenu 5.760,-Kč.          
                          Výsledek hlasování: všichni pro
                
                B) panem Jiřím Bohatým, bytem Močovice 17, 286 01  Čáslav, na prodej a koupi 
                pozemku pč. 571/2 /94m2/ v k.ú. Močovice za cenu 5.650,-Kč.
                          Výsledek hlasování: všichni pro 

               C) paní Miriam Chudomelovou, bytem V Štíhlách 775/32, 142 00  Praha-Krč, na 
               prodej a koupi pozemku pč. 571/11 (57m2) v k.ú. Močovice za cenu 3.420,-Kč
                         Výsledek hlasování: všichni pro 
             
          4.  Na návrh starosty OZ projednalo žádost paní Lenky Klečkové, bytem Ke Hřišti 303 
               285 31 Nové Dvory, o odkoupení obecního pozemku pč. 571/7 – zahrada, o výměře 
               86 m2 v k.ú. Močovice.  Vzhledem k tomu, že v řádně  vyhlášené veřejné soutěži 
               nebyl o tento pozemek zájem, OZ   rozhodlo žádosti vyhovět a schválilo jeho pro- 
               dej žadatelce za cenu 5.160,-Kč s podmínkou, že uhradí veškeré náklady, spojené
               s převodem /včetně daně z převodu/.                       
                      Výsledek hlasování:  všichni pro 



 
          5.  Na návrh starosty OZ projednalo další využití obecního objektu čp. 96. Schválilo 
               zachování lékařské ordinace a multifunkční místnosti. Dále pak schválilo zřízení     
               kadeřnictví a přestavbu sociálního zařízení. Úpravy budou provedeny při zateplo- 
               vání objektu.            
                         Výsledek hlasování:  všichni pro

          6.  Na návrh starosty OZ schválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor (lékařské 
               ordinace), uzavřenou mezi obcí a MUDr. Miroslavem Nulíčkem, praktickým          
               lékařem pro dospělé.          
                        Výsledek hlasování:  všichni pro

         7.  Na návrh starosty  OZ  schválilo záměr obce požádat  Krajskou hygienickou stanici 
              Středočeského kraje o zvýšení kapacity místní mateřské školky z 20  na 22 dětí.        
              Důvodem je snaha pokrýt předpokládaný zájem občanů o služby MŠ v příštím  škol- 
              ním roce.         
                       Výsledek hlasování:  všichni pro 
 
        8.   Na návrh starosty OZ projednalo a schválilo Záměr obce odprodat starší travní
              traktor – VISION  z majetku obce /Příloha č. 1/. 
                       Výsledek hlasování:  všichni pro

        9.  Na návrh místostarosty OZ  schválilo vyhlášení výběrového řízení na dodavatele
             akce  Vodovod Močovice – Lány.  
                       Výsledek hlasování:  všichni pro

      10. Na návrh místostarosty OZ schválilo Souhlasné prohlášení, uzavřené mezi obcí 
            a ČEZ, a.s. sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, ve věci narovnání zápisu vlastnického  
            práva k trafostanici na parcele st. 100 v k.ú. Močovice. Předmětem souhlasného pro- 
            hlášení je uznání vlastnického práva k budově trafostanice ve prospěch ČEZu. 
                       Výsledek hlasování:  všichni pro

      11. Závěrem starosta podal aktuální informace z OÚ, poděkoval zastupitelům za aktivitu 
            během jednání a zasedání ukončil. 

Zapsal: p. Kos Milan   
Močovice, 10.2. 2014

Ověřovatelé:
 

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

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



     

 
 
   
   


