
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 09/02

Den    :   18.3.2009
Čas     :  19´30 h
Místo  :  úřadovna OÚ

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

Program:         1.  Zahájení  
2.  Smlouva o nájmu obecního pozemku
3.  Žádost o dotaci na rekonstrukci komunikace V Lánech

            4.  Žádost o dotaci na  akci Vodovod Močovice
            5.  Různé, závěr

1.Jednání zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce, p. Kos Milan. Konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zapisovatelkou určil pí. Sedláčkovou Hanu, 
ověřovateli  zápisu stanovil p. Moravce Václava a p. Kristka Lubora. Potom seznámil 
přítomné s  navrženým programem. Program byl schválen všemi přítomnými 
zastupiteli.
Výsledek hlasování: všichni pro

2.Zastupitelstvo  projednalo  Smlouvu o nájmu obecního pozemku /Příloha č.1/ mezi 
obcí a p. Heglasem Milanem. OZ tuto smlouvu schválilo. 

           Výsledek hlasování.  všichni pro

           3.OZ se zabývalo novým krajským dotačním titulem FROM pro r. 2009. Vzhledem k
            tomu, že  může být podána pouze jedna žádost, OZ schválilo návrh na podání žádosti
            o dotaci  na akci Rekonstrukce komunikace V Lánech s finanční spoluúčastí obce dle
            podmínek dotačního  programu FROM.   
           Výsledek hlasování:  všichni pro

          4.OZ schválilo podání žádosti o dotaci z fondu životního prostředí Středočeského kraje
             v r. 2009  na akci Vodovod Močovice , za podmínek dotačním tiulem stanovených.
            Výsledek hlasování:  všichni pro

5. V různém OZ schválilo pokácení suchého javoru před domem pí. Klímové.  
     Výsledek hlasování:  všichni pro
      

6.OZ se seznámilo se záměrem místního SDH pořádat autobusové poznávací zá-
   jezdy a schválilo finanční spoluúčast obce za podmínky, že jednotlivých akcí se
   budou moci zúčastnit i další spoluobčané. 
  Výsledek hlasování:  všichni pro

7.OZ vyslechlo stížnost p. Václava Blažka na  parkování motorových vozidel



na pozemku, jehož je vlastníkem. OZ tuto stížnost projedná na svém dalším zasedání, 
neboť členové zastupitelstva se musí s předmětem stížnosti seznámit.
Výsledek hlasování:  všichni pro

    
      Závěrem starosta přítomným poděkoval za účast na jednání a  zasedání ukončil.

Zapsala: pí. Sedláčková Hana

Močovice, 21.3.2009

Ověřovatelé:

---------------------------------------                                   --------------------------------------
         p. Moravec Václav                                                              starosta

-----------------------------------                                       ---------------------------------------
         p. Kristek Lubor                                                            místostarosta
   

 
 
   
   


