
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 14/4

Den    :   19.3. 2014
Čas     :  19´30 h
Místo  :   OÚ 
Přítomni: pí. Rychetská, p. Kořínek, p. Kos, p. Kristek, p. Truhlář, pí. Sedláčková

Program:         1.  Zahájení  
2.  Kontrola usnesení

                        3.  Smlouva o nájmu pozemku č. 2DHM140016       
                        4.  Smlouva č. 5062998/1 o  odvádění odpadních vod

      5.  Smlouva č. 5062998/0 o dodávce vody a odvádění odpadních vod  
                        6.  Žádost společnosti REVENGE, a.s. Praha 5   
                        7.  Smlouva kupní na pozemek p.č. 571/7                         
                        8.  Smlouva kupní na pozemky p.č. 571/9, 8, 3, 6 a 13
                        9.  Záměr obce č. 2-14-Z
                      10.  Závěr
  

              
  1.Starosta  zahájil jednání zastupitelstva přivítáním. Konstatoval, že zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. Vyhotovením zápisu pověřil pí. Sedláčkovou. Ověřovateli zápisu 
stanovil p. Truhláře 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 Smlouvu o nájmu pozemku  č. 2DHM140016, 
                 uzavřenou mezi Povodím Labe, státní podnik Hradec Králové a obcí, týkající se 
                 nájmu pozemku ve vlastnictví státu pč. 673/1, vedeného v k.ú. Močovice jako 
                 vodní plocha, po dobu stavební akce Močovice-Terénní úpravy pravého břehu
                 toku Klejnárky.
                           Výsledek hlasování: všichni pro
                
            4.  Na návrh starosty OZ schválilo Smlouvu č. 5062998/1 o odvádění odpadních 
                 vod, uzavřenou mezi VHS Vrchlice-Maleč, a.s. a obcí, kde odběratelem je ná- 
                 jemce obecní hospody.        
                           Výsledek hlasování:  všichni pro 
 
          5.  Na návrh starosty OZ schválilo Smlouvu č. 5062998/0 o dodávce vody a odvádění  
               odpadních vod, uzavřenou mezi VHS Vrchlice-Maleč, a.s. a obcí, kde odběratelem 
                je nájemce obecní hospody.         
                           Výsledek hlasování:  všichni pro

          6.  Na návrh starosty OZ projednalo žádost společnosti REVENGE a.s. Praha 5
               o spolupráci se sběrem použitých oděvů, bot a hraček a následně schválilo Smlouvu 
               o umístění a provozování kontejnerů, uzavřenou mezi touto společností a obcí.         
                           Výsledek hlasování:  všichni pro



         7.  Na návrh starosty  OZ  schválilo Kupní smlouvu, uzavřenou mezi obcí a paní Lenkou 
              Klečkovou na pozemek p.č. 571/7 – zahrada v k.ú. Močovice.        
                        Výsledek hlasování:  všichni pro 
 
        8.  Na návrh starosty OZ schválilo Kupní smlouvu formou notářského zápisu, uzvřenou  
             mezi obcí a  
             panem Tomášem Vávrou, bytem 286 01  Čáslav, Přemysla Otakara II., na pozemek 
                              p.č. 571/9 – zahrada v k.ú. Močovice,
             manželi Otakarem a Hanou Tůmovými, bytem Močovice 155, na pozemek p.č. 571/8
                              zahrada v k.ú. Močovice,
             manželi Jolanou a Otakarem Tůmovými, bytem Močovice 176, na pozemek p.č. 
                              571/3 – zahrada v k.ú. Močovice,
             manželi Karlem a Ilonou Krupičkovými, bytem Krchleby 44, na pozemek p.č. 571/6,
                              zahrada v k.ú. Močovice,
             manželi Josefem a Marií Svobodovými, bytem 190 00 Praha 9, Ctěnická 692/7,
                              na pozemek p.č. 571/13 v k.ú. Močovice.
                         Výsledek hlasování:  všichni pro

        9.  Na návrh starosty OZ schválilo Záměr obce č. 2-14-Z   prodat obecní pozemky 
             p.č. 764/4 o výměře 63 m2,  p.č. 766/4 (41 m2), p.č. 766/5 (115 m2) a p.č. 767/2    
             (110 m2), vedené jako plochy ostatní na LV 10001 v k.ú. Močovice. 

     10.  Závěrem starosta členům OZ poděkoval za aktivitu během jednání.

Zapsala: pí. Hana Sedláčková 
Močovice,  24.3. 2014

Ověřovatelé:
 

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

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

 
 
   
   


