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

Den    :   16.9.2009
Čas     :  19´30 h
Místo  :  úřadovna OÚ

Přítomni:    p. Kořínek Miroslav, p. Kos Milan, pí. Rychetská Hana,   
                   pí. Sedláčková Hana, p. Kristek Lubor, p. Moravec Václav
                   p. Prchal Josef, pí. Lanková Zdena
  
Program:         1.  Zahájení  

2.  Žádost p. Prchala – fotovoltaická elektrárna
3.  Veřejná služba 
4. Výběrové řízení na akci Kanalizace 1. etapa

     5. Dotace na akci Vodovod Močovice
     6. Úprava rozpočtu č. 4

7. Různé, závěr

1.Jednání zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce, p. Kos Milan. Konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zápisem pověřil pí. Hanu Sedláčkovou, 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. Následně předal starosta slovo p. Prchalovi Josefu. Ten požádal OZ o vyjádření k 
dočasné změně územního plánu obce v souvislosti se záměrem poskytnout své 
pozemky k výstavbě fotovoltaické elektrárny. Proběhla diskuse na toto téma. V jejím 
závěru starosta navrhl přesunout rozhodnutí na příští jednání OZ dne 30.9.2009.  

           Výsledek hlasování.  všichni pro

           3.OZ projednalo žádost pí. Lankové Zdeny na zavedení Výkonu veřejné služby 
           v obci. Vzhledem k podmínkám, které musí obec splňovat v této souvislosti OZ
           žádost zamítlo.  
         Výsledek hlasování:  1x pro
                                           5x proti

4. OZ schválilo vypsání výběrového řízení na akci Kanalizace 1. etapa. Schválilo
            rovněž obeslání těchto firem: Stavitelství Řehoř, s.r.o. Černošice, POHL cz. a.s.    
           Roztoky, DIS Praha, s.r.o. Praha 9, SILMEX s.r.o. Kolín, Pražské silniční a  vodo- 
          hospodářské stavby, a.s. Praha 10.
          Výsledek hlasování: všichni pro
       

         5. OZ  schválilo podmínky čerpání poskytnuté dotace ve výši 1 990 000,- Kč z Fondu
životního prostředí Středočeského kraje na akci Vodovod Močovice a schválilo pode- 

            psání smlouvy starostou obce.
            Výsledek hlasování:  všichni pro       
        
         6.  OZ schválilo úpravu rozpočtu obce č. 4 / Příloha č. 1/.
           Výsledek hlasování:  všichni pro



       7. Různé, závěr:
       a/  OZ schválilo návrh starosty na zvýšení měsíční odměny místostarostovi o 4 000,-Kč   
            s platností od 1.9.2009
           Výsledek hlasování:  všichni pro

       b/  OZ schválilo smlouvu s pí. Janglovou na provádění účetnických prací pro obec.
            Měsíční odměna činí 3 000,-Kč. 
           Výsledek hlasování:  všichni pro

       c/  Vzhledem k bodu  7.b  schválilo OZ snížení měsíční odměny hospodářky obce
            o 1 000,- Kč s platností od 1.9. 2009.
            Výsledek hlasování:  všichni pro

        Závěrem starosta přítomným poděkoval za aktivní účast během jednání.    

Zapsala: pí. Hana Sedláčková                                                                 Močovice, 20.9.2009

Ověřovatelé:

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

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

 
 
   
   


