
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 12/4

Den    :   4.4. 2012
Čas     :  19´30 h
Místo  :  úřadovna OÚ

Přítomni: p. Kořínek, p. Kristek, p. Kos, pí. Rychetská, p. Truhlář
Omluveni:  pí. Sedláčková, pí. Titzeová

 Program:         1.  Zahájení  
2.  Informace pro OZ

                        3.  Soutěž na prodej obec. pozemku p.č. 99/2 
                        4.  Dodatek ke smlouvě na komunikaci V Lánech
                        5.  Pronájem obecního pozemku p.č. 97/2

      6.  Smlouva o dílo na stavbu vodovodu V Lánech
      7.  Prodej staveb.pozemku p.č. 742/55
      8.  Prodej stavební parcely 742/55 V Lánech
      9. Obecní čtvrtletník
    10.  Žádost TJ Sokol Močovice o finanční příspěvek
    11.  Jiné, závěr

  
             
1.Starosta přivítal přítomné zastupitele. Pak zahájil jednání zastupitelstva. 
Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Vyhotovením zápisu pověřil p. 
Kosa, ověřovateli zápisu stanovil p. Truhláře a pí. Rychetskou.    Potom seznámil 
přítomné s navrženým programem. Program byl schválen všemi přítomnými 
zastupiteli.

2. Starosta sdělil OZ, že obec uspěla při státní kontrole na Řešení krizových situací v obci  
a státní kontrole na Činnost SDH v obci. Nebyly shledány žádné závady. Dále pak 
informoval OZ o změně v měsíčním odměňování správce sokolovny / 1000,- Kč a 5% 
ze zisku z uskutečněných akcí / a o zajištění akce Čarodějnice.

      OZ vzalo informace na vědomí. 
                   Výsledek hlasování:  všichni pro

       3.  Na návrh starosty OZ schválilo vyhlášení Veřejné obchodní soutěže  na prodej 
obecního pozemku p.č. 99/2 v katastrálním území Močovice, vedeného na LV 10001 jako 
orná půda o výměře 74 m2 – Příloha č. 1.   
                  Výsledek hlasování:  všichni pro
      
       4. Místostarosta předložil OZ  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci Komunikace  
Močovice-Lány, uzavřenou mezi obcí a  TES, spol. s r.o. Vrchovská 1354, 286 01  Čáslav. OZ 
dodatek č. 1 schválilo.

Výsledek hlasování:  všichni pro
                                                     
       5.  Starosta seznámil OZ s písemnou žádostí p. Byrtuse Miloslava, bytem Močovice 63, 
o pronájem obecního pozemku p.č. 97/2 o výměře 135 m2, vedeného na LV 100001 jako za- 
hrada v katastrálním území Močovice. Po projednání OZ smlouvu o pronájmu schválilo.Výše 



nájemného činí symbolickou 1,-Kč/rok, neboť obci tak odpadne povinnost o výše zmíněný 
pozemek pečovat. 
         Výsledek hlasování:  všichni pro

       6. Na návrh místostarosty OZ schválilo Smlouvu o dílo č. 03/12 na provedení stavby 
Vodovod Močovice-V Lánech, mezi obcí a firmou Stavitelství Řehoř, s.r.o. v Černošicích. 
           Výsledek hlasování:  všichni pro
 
      7.  OZ projednalo a schválilo Záměr obce č. 2/12/Z odprodat obecní pozemek p.č. 732/13 
o výměře 715 m2, vyčleněný z pozemku p.č. 732/12, který je vedený na LV 100001 jako 
ostatní plocha v katastrálním území Močovice – Příloha č. 2.
           Výsledek hlasování:  všichni pro

       8.  OZ projednalo žádost pí. Michaely Klemanové, bytem Močovice 128, 286 01  Čáslav, 
o odprodej obecního stavebního pozemku p.č. 742/55 V Lánech. Žádost schválilo včetně 
požadavku na nezařazení podmínky zahájit stavbu do dvou let od převodu vlastnictví  do 
kupní smlouvy.        
            Výsledek hlasování:  všichni pro

       9.  OZ na  návrh starosty projednalo a schválilo vydávání obecního čtvrtletníku pod 
vedením redaktorky sl. Marie Heřmánkové.       
            Výsledek hlasování:  všichni pro

     10.  Na návrh starosty OZ projednalo žádost TJ Sokol Močovice o finanční příspěvek na 
výstavbu nových střídacích kabin na místním fotbalovém hřišti. Obec uhradí ze svého 
rozpočtu doložené a předem schválené náklady na potřebný materiál. 
            Výsledek hlasování:  všichni pro

     11.  Pí. Rychetská vznesla požadavek na opravu zdi pod márnicí a na opravu opěrné zdi 
parkoviště u OÚ.  
            Závěrem starosta poděkoval zastupitelům za aktivní přístup v průběhu jednání.

Zapsal: p. Kos Milan 
Močovice, 8.4.2012

Ověřovatelé:

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

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



 
 
   
   


