
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 14/11

Den    :   23.7. 2014
Čas     :  19´30 h
Místo  :   OÚ 
Přítomni: pí. Rychetská, p. Kořínek, p. Kos, p. Truhlář, p. Kristek

Program:         1.  Zahájení  
2.  Kontrola usnesení

                        3.  Smlouva s ČEZ Distribuce a.s.       
                        4.  Digitalizovaný povodňový plán obce 

            5.  Smlouva o zrušení předkupního práva k nemovitostem na pč. 742/55
            6.  Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
            7.  Jiné, závěr

  1.Starosta  zahájil jednání zastupitelstva přivítáním. Konstatoval, že zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. Vyhotovením zápisu pověřil pí. Sedláčkovou. Ověřovateli zápisu 
stanovil pí. Rychetskou 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 projednalo a následně schválilo Smlouvu o uzavření budoucí 
                 smlouvy o připojení odběrného el. zařízení, uzavřenou mezi ČEZ Distribuce a.s. 
                 Děčín a Obcí Močovice.        
                           Výsledek hlasování: všichni pro

           4.  Na návrh starosty OZ projednalo a schválilo Digitalizovaný povodňový plán Obce 
                Močovice, vypracovaný v rámci protipovodňových opatření firmou ENVIPART-
               NER s.r.o..
                           Výsledek hlasování:  všichni pro

          5.  Na návrh starosty OZ schválilo Smlouvu o zrušení předkupního práva k nemovi-
               tostem, uzavřenou mezi obcí a  vlastníky pozemku pč. 742/55 v k.ú. Močovice
               /V Lánech/ pí. Michaelou Klemanovou a p. Martinem Levanem, neboť důvody
              k zachování předkupního práva pominuly.
                          Výsledek hlasování:  všichni pro 

         6.  Na návrh místostarosty OZ schválilo Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití
              odpadů z obalů č. OS20142000-4712, uzavřenou mezi EKO-KOM a.s. a obcí.
                          Výsledek hlasování:  všichni pro

         7.  Na návrh starosty OZ schválilo věcný dar ve výši 3.000,-Kč  místostarostovi obce, 
              p. Kořínkovi, k jeho životnímu jubileu. 
                         Výsledek hlasování:  všichni pro



        8.  Závěrem starosta poděkoval členům zastupitelstva za aktivitu během zasedání.

Zapsal: p. Kos Milan 
Močovice,  29.7.2014

Ověřovatelé:         -----------------------------------                      ---------------------------------- 
                                         p. Kristek                                                         starosta

        
                             -----------------------------------                      -----------------------------------
                                     pí. Rychetská                                                   místostarosta
     

 
 
   
   


