
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 14/7

Den    :   21.5. 2014
Čas     :  19´45 h
Místo  :   OÚ 
Přítomni: pí. Rychetská, p. Kořínek, p. Kos, p. Truhlář, pí. Sedláčková, p. Kristek

Program:         1.  Zahájení  
2.  Kontrola usnesení

                        3.  Smlouva o připojení odběrného el. zařízení        
                        4.  Přijetí finančních dotací z krajského rozpočtu 

      5.  Přijetí finanční dotace pro SDH  
                        6.  Volby do zastupitelstev obcí
                        7.  Smlouva o finanční účasti 

            8.  Smlouva o zrušení předkupního práva k nemovitostem
            9.  Žádost o koupi části obecního pozemku p.č. 36/10
          10.  Finanční příspěvek na turnaj v malé kopané
          11.  Finanční příspěvek na turnaj v nohejbalu
          12.  Finanční příspěvek na Okrskovou soutěž SDH
          13.  Závěr

  1.Starosta  zahájil jednání zastupitelstva přivítáním. Konstatoval, že zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. Vyhotovením zápisu pověřil pí. Sedláčkovou. Ověřovateli zápisu 
stanovil p. Truhláře a p. Kristka. 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 připojení odběrného el. zařízení        
                 č. 14 SOP 01 4121007635 /veřejné osvětlení V Lánech/, uzavřenou mezi obcí  
                 a ČEZ Distribuce, a.s. Plzeň.      
                          Výsledek hlasování: všichni pro

           4.  Na návrh starosty OZ schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje   
                na realizaci akce Vodovod Močovice-V Lánech včetně uzavření smlouvy. 
                          Výsledek hlasování:  všichni pro

          5.  Na návrh místostarosty OZ schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
               na realizaci akce Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa včetně 
               uzavření smlouvy.        
                         Výsledek hlasování:  všichni pro

         6.   Na návrh místostarosty OZ schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje 
               na technické vybavení SDH Močovice včetně uzavření smlouvy.
                         Výsledek hlasování:  všichni pro
 
        7.  Na návrh starosty OZ schválilo v souladu s platným zákonem /o obcích/ sedmičlenné 
              obecní zastupitelstvo Obce Močovice na volební období 2014-2018 .



                         Výsledek hlasování: všichni pro

        8.  Na návrh starosty OZ schválilo Smlouvu o finanční účasti na výstavbě vodovodu  a
             kanalizace V Lánech, uzavřenou mezi obcí a p. Vrátilem Petrem, bytem Tupadly 196.
                         Výsledek hlasování: všichni pro

       9.  Na návrh starosty OZ schválilo Smlouvu o zrušení předkupního práva k nemovitostem,
            uzavřenou mezi obcí na jedné straně a p. Rostislavem Loubem, bytem Praha a pí. Zu-
            zanou Sokolovou, bytem Mečeříž, na straně druhé, týkající se pozemku pč. 742/51 
            v k. ú. Močovice /lokalita V Lánech/, neboť důvody k zachování předkupního práva  .
            pominuly. 
                         Výsledek hlasování:  všichni pro

     10.  Na návrh starosty se OZ zabývalo žádostí p. Jindřicha Bohatého o odkoupení části
            obecního pozemku p.č. 36/10 v k.ú. Močovice, situované na levém břehu toku Klej- 
            narka a sousedící s jeho zahradou p.č. 36/6. V rámci diskuse k této záležitosti vzalo
            OZ v úvahu, že do realizace protipovodňových opatření  není rozumné aby se obec 
            vzdávala svých pozemků na břehu řeky, a proto schválilo záměr tyto pozemky nepro- 
            dávat.
                        Výsledek hlasování:  všichni pro

     11.  Na základě výše uvedeného OZ následně neschválilo žádost p. Jindřicha Bohatého    
            o odkoupení části pozemku p.č. 36/10 v k.ú. Močovice.            
                       Výsledek hlasování:  všichni proti

     12.  Na návrh starosty OZ schválilo finanční příspěvek 1.500,-Kč z obecního rozpočtu   
            na Turnaj v malé kopané, který se uskuteční 21.6.2014 v areálu Cihelna.
                        Výsledek hlasování:  všichni pro

     13.  Na návrh starosty OZ schválilo finanční příspěvek 1.000,-Kč z obecního rozpočtu
            na turnaj v nohejbalu /Močovická smeč/, který se uskuteční 28.6.2014.
                        Výsledek hlasování:  všichni pro

     14. Na návrh starosty OZ schválilo finanční příspěvek 500,-Kč z rozpočtu obce na Okrsko- 
           vou soutěž SDH.
                        Výsledek hlasování:  všichni pro

Zapsala: pí. Hana Sedláčková 
Močovice,  26.5. 2014

Ověřovatelé:
 

           -----------------------------------                              --------------------------------------
                         p. Kristek                                                                   starosta

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



     

 
 
   
   


