
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 13/11

Den    :   18.9. 2013
Čas     :  19´30 h
Místo  :   OÚ 
Přítomni: p. Kořínek, p. Kos, p. Kristek, pí. Rychetská, pí. Sedláčková, p. Truhlář

Program:         1.  Zahájení  
2.  Rozpočtové opatření č. 2

                        3.  Finanční příspěvek SDH Močovice       
                        4.  Finanční příspěvek SOKOLu Močovice  

      5.  Dětské pohádkové představení  
                        6.  Smlouva o smlouvě budoucí s KSÚS Praha 
                        7.  Žádost o koupi obecního stavebního pozemku 
                        8.  Úprava výše nájemného z prodejny potravin a  z hospody  
                        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. Kristka. Potom 
seznámil přítomné s navrženým programem. Program byl schválen všemi přítomnými 
zastupiteli.

      2.  Na návrh starosty OZ projednalo a schválilo úpravu rozpočtu na r. 2013 – 
Rozpočtové opatření č. 2 /Příloha č. 1/. 

               Výsledek hlasování: všichni pro          
                                              

           3.  Na návrh starosty OZ schválilo finanční příspěvek ve výši cca 3.600,-Kč pro místní
                SDH na hasičskou soutěž SOPTÍK. 
                     Výsledek hlasování:  všichni pro 
      
           4.  Na návrh místostarosty OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 1.500,-Kč pro
                SOKOL Močovice na turnaj ve stolním tenisu – Močovická pálka.
                     Výsledek hlasování:  všichni pro 

           5. Na návrh starosty OZ schválilo částku ve výši 2.300,-Kč na dětské představení po-
               hádky O Budulínkovi  v podání  Putovního loutkového Kašpárkova divadla.      
                    Výsledek hlasování:  všichni pro 
                  
           6.  Na návrh starosty OZ schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí, uzavřenou mezi obcí , 
                a Krajskou správou údržby silnic Praha v souvislosti s plánovaným prodloužením  
                tlakové kanalizace.      
                    Výsledek hlasování:  všichni pro

          7.  Na návrh starosty OZ projednalo žádost pana Martina Žilky, bytem 286 01 Čáslav,
              Čeplova 1552, o odkoupení stavební parcely pč. 349/31 o výměře 1056 m2 v k.ú.    
              Močovice /lokalita V Cihelně/. OZ prodej této parcely schválilo a to za dříve  zve- 
              řejněnou cenu 232.320,-Kč s podmínkou, že náklady s tím spojené, hradí kupující.    
                    Výsledek hlasování:  všichni pro



      8.  Na návrh starosty OZ projednalo úpravu nájemného z prodejny potravin a z hospody. 
           S platností od 1.10.2013 upravuje měsíční nájemné z prodejny potravin na 1.500,-Kč   
           a nájemné z hospody na 1.000,-Kč. 
                  Výsledek hlasování:  všichni pro 

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

Zapsala: pí. Hana Sedláčková  
Močovice, 19.9.2013

Ověřovatelé:

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

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

 
 
   
   


