
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 09/04

Den    :   6.5.2009
Čas     :  19´30 h
Místo  :  úřadovna OÚ

Přítomni:    p. Kořínek Miroslav, p. Kos Milan,  p. Truhlář Jaroslav, pí. Sedláčková Hana,
                   pí. Rychetská Hana, p.Kristek Lubor, pí. Linhartová
               
Program:         1.  Zahájení  

2.  Smlouva o dílo č. 43/2009-Rekonstrukce kaple v obci Močovice
3.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2008 a 
Závěrečný účet za r. 2008.

            4.  Program CZECH POINT
            5.  Různé, závěr.

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

2.Zastupitelstvo  projednalo Smlouvu o dílo č. 43/2009 mezi obcí a Obnovou 
památek, s.r.o. Kutná Hora na projekt Rekonstrukce kaple v obci Močovice a schválilo 
ji.  

           Výsledek hlasování.  všichni pro

           3.OZ projednalo Závěrečný účet za r. 2008 a Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Močovice za r. 2008
              Vyvěšený Návrh závěrečného účtu / 20.4. až 6.5. 2009 / nebyl občany 
připomínkován. 
              Dotazy členů OZ k oběma dokumentům zodpověděla hospodářka obce – pí. Jiřina 
Linhartová.
             Závěr Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2008: 
Nebyly zjištěny závady.
            Pak OZ hlasovalo o  schválení Závěrečného účtu za r. 2008.
           Výsledek hlasování:  všichni pro

           Následně OZ hlasovalo o schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Močovice za r. 2008.
           Výsledek hlasování:  všichni pro
          
          4.OZ  projednalo Podmínky , stanovené pro zřízení pracoviště CZECH POINT s 
využitím dotace ze strukrurálních fondů EÚ a schválilo je.
            Výsledek hlasování:  všichni pro

5. V  různém OZ schválilo finanční odměnu ve výši 4.000,- Kč pí. Suchomelové za 
vedení místní knihovny v r. 2008 a odměnu ve výši 1.200,- Kč pí. Čepkové za relace v 
místním rozhlasu v r. 2008.   



     Výsledek hlasování:  všichni pro
      

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

Zapsala: pí. Hana Sedláčková

Močovice, 11.5.2009

Ověřovatelé:

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

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

 
 
   
   


