
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 13/10

Den    :   4.9. 2013
Čas     :  19´30 h
Místo  :   OÚ 
Přítomni: p. Kořínek, p. Kos, p. Kristek, pí. Rychetská, pí. Sedláčková, p. Truhlář

Program:         1.  Zahájení  
2.  Územní plán Močovice

                        3.  Převod pohřebiště do majetku obce       
                        4.  Smlouva o umístění a provedení stavby /prodloužení tlakové kanalizace/  

      5.  Mandátní smlouva na zateplení zdravotního střediska 
                        6.   Návrh Jany a Martiny Kafuňkových /odkup pč. 742/49 obcí/  
                        7.  Prodej stavebních parcel v lokalitě Cihelna  
                        8.  Energie pod kontrolou  
                        9 .  Závěr
  

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

      2.  Na návrh starosty OZ schválilo a  formou opatření obecné povahy /příloha č. 1/ 
vydalo Územní plán Močovice, který zveřejnilo Veřejnou vyhláškou-oznámení o 
vydání Územního plánu Močovice /příloha č. 2/. Důvodová zpráva: Obec Močovice 
požádala dne 4.10.2013 Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, 
úřad územního plánování, o pořízení územního plánu Močovice. Ten Územní plán 
Močovice projednal dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů a předal Zastupitelstvu Obce Močovice ke 
schválení a vydání.    

              Výsledek hlasování: všichni pro          
                                              

           3. Na návrh starosty OZ schválilo Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného  bře-
               mene, uzavřenou  mezi obcí  a Farním sborem Českobratrské církve evangelické v 
               Čáslavi. Touto smlouvou obec bezúplatně nabývá místní pohřebiště do svého ma-
               jetku.
               Výsledek hlasování:  všichni pro 
      
          4.  Na návrh starosty OZ schválilo Smlouvu o právu umístit a provést stavbu MOČOVI- 
               CE-KANALIZACE, prodloužení tlakové kanalizace, uzavřenou mezi obcí a firmou
               PILC REALITY, s.r.o. Jablonec nad Nisou.
               Výsledek hlasování:  všichni pro 

         5.  Na návrh starosty OZ schválilo Smlouvu mandátní na akci Zateplení zdravotního  
              střediska, uzavřenou mezi obcí a společností Anylopex plus, s.r.o. Praha 5-Smíchov, 
              která řeší poskytnutí služeb, spojených se získáváním dotace z OPŽP.     
              Výsledek hlasování:  všichni pro 
                  



        7. Na návrh starosty OZ projednalo návrh Jana a Martiny Kafuňkových ze dne 4.9.2013, 
            podaný dle uzavřené kupní smlouvy ze dne 28.5.2009, na zpětné odkoupení st. parcely 
            č. 742/49 obcí. OZ rozhodlo, že přednostního práva k odkupu pozemku, daného
            kupní smlouvou, obec nevyužije.     
                   Výsledek hlasování:  všichni proti

        8. Na návrh starosty OZ projednalo další postup při prodeji stavebních parcel v lokalitě   
            Cihelna. Vzhledem k tomu, že forma veřejné soutěže už byla uplatněna v 1. pololetí 
            tohoto roku, OZ schválilo další prodeje  dle data podání žádosti zájemcem na odkup 
            konkrétní parcely. O uzavření kupní smlouvy rozhoduje OZ. Dříve zveřejněné ceny 
            parcel zůstávají v platnosti. 
                   Výsledek hlasování:  všichni pro

      9.  Na návrh starosty bylo OZ manažerkou projektu Energie pod kontrolou seznámeno   
           s nabídkou této obecně prospěšné společnosti. OZ rozhodlo o tom, že obec prozatím 
           smlouvu s uvedenou společností neuzavře.
                  Výsledek hlasování:  všichni proti 

    10.  Závěrem starosta poděkoval členům OZ za aktivní přístup k jednání.
             

Zapsala: pí. Hana Sedláčková  
Močovice, 8.9.2013

Ověřovatelé:

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

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

 
 
   
   


