
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 08/09

Den    :   26.9.2008
Čas     :  19´00 h
Místo  :  úřadovna OÚ

Přítomni:    p. Kos Milan,  p. Kořínek Miroslav, p. Truhlář Jaroslav,
                   pí. Rychetská Hana, p. Kristek Lubor, Moravec Václav
Omluveni:  pí. Sedláčková Hana 

Program:          1. Zahájení
                 2. Vodovod a kanalizace     

                         3. Závěr

Jednání zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce, p. Kos Milan. Konstatoval, že zastupi- 
telstvo je usnášeníschopné. Zapisem pověřil p. Kosa, ověřovateli zápisu stanovil p. Mo-

ravce a p. Kristka. Potom seznámil přítomné s navrženým programem. Program byl schválen 
všemi přítomnými zastupiteli.    

Zastupitelstvu byly starostou a místostarostou podány aktuální informace o dotacích na 
vodovod a kanalizaci:
– Obec nebude zařazena do aglomerace nad 3000 obyvatel. Z toho plyne, že může žádat 

pouze o dotační titul v celkové výši 40 mil. Kč /včetně DPH/ z fondu ŽP. To nepokryje 
potřebných cca 63 mil. Kč na souběžné vybudování vodovodu a kanalizace.

– Souběžné vybudování vodovodu a kanalizace po etapách není možné, neboť nebude 
splněno v 1. etapě požadované  procento připojených obyvatel z celkového počtu obyvatel 
obce.  

–  Alternativy: 
     1. Požádat o dotaci z fondu ŽP /90%/ na kanalizaci /40 mil.Kč s DPH/,  vybudovat ji 
samostatně   a v příštích letech žádat o dotaci na vodovod.

2.Požádat o dotaci z fondu ŽP /90%/ na vodovod /20 mil. Kč s DPH/, vybudovat jej 
samostatně a v dalších letech žádat o dotaci na kanalizaci.
3. Požádat o dotaci z fondu ŽP /90%/ na kanalizaci  /40 mil. Kč s DPH/ a současně 
požádat o dotaci z fondu Program rozvoje venkova /70%/ na vodovod /20 mil. Kč/ a 
vodovod a kanalizaci vybudovat současně. 

Během diskuse vyplynula potřeba stanovit, zda obec chápe jako prioritní výstavbu 
vodovodu nebo kanalice. 

OZ schválilo jako prioritní výstavbu kanalizace.
Výsledek hlasování:  5x  pro

                                         1x  proti /p. Kristek/

      OZ schválilo z uvedených alternativ 3. možnost, tj. požádat současně o dotaci z fondu ŽP 
a z fondu Programu rozvoje venkova.
      Výsledek hlasování: všichni pro 

  
 



Závěrem starosta přítomným poděkoval za účast a aktivitu při jednání a zasedání ukončil.

Zapsal: p. Kos

Močovice, 5.10.2008

Ověřovatelé:

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

-----------------------------------                                       ---------------------------------------
        p. Moravec Václav                                                                místostarosta
   

 
 
   
   


