
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 09/13

Den    :   2.12.2009
Čas     :  19´00 h
Místo  :  úřadovna OÚ

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

Program:  1. Zahájení
                 2. Žádost o krajskou dotaci na akci Močovice-kanalizace-I. etapa

     3. Dohoda o provedení archeologického výzkumu
                 4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod č. 790177
                 5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. A 412/2009/KH

     6. Žádost o dotaci na rekonstrukci komunikace V Lánech 
                 7. Darovací smlouva mezi obcí a Městskou nemocnicí Čáslav

     8. 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 pí. Rychetskou Hanu a p.Kristka Lubora.  Potom seznámil 
             přítomné s navrženým programem. Program byl schválen všemi přítomnými 
             zastupiteli.

Výsledek hlasování:  všichni pro

2. V souladu s původním záměrem OZ schválilo návrh na  podání žádosti o dotaci na 
r. 2010 ke Středočeskému kraji na akci Močovice- kanalizace I. etapa. Současně  OZ 
schválilo závazek spolufinancování akce z obecních prostředků..
Výsledek hlasování:  všichni pro

3.OZ schválilo Dohodu o provedení archeologického výzkumu č. 790177 mezi obcí a 
Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.
Výsledek hlasování:  všichni pro

4. OZ schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o odvádění odpadních vod mezi 
obcí a Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč, a.s.
Výsledek hlasování: všichni pro

           5. OZ schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  č. A 412/2009/
KH  mezi obcí a SÚS Kutná Hora /odvod vody z protierozního kanálu/.

            Výsledek hlasování:  všichni pro  

6.  OZ schválilo návrh na podání žádosti o krajskou dotaci na rekonstrukci místní 
komunikace V Lánech. Schválilo rovněž závazek spolufinancování akce z obecních 
prostředků



          Výsledek hlasování  :  všichni pro

         7. OZ schválilo Darovací smlouvu, jíž obec obdarovala Městskou nemocnici Čáslav
finanční částkou 5.000,- Kč. 

          Výsledek hlasování:  všichni pro 

         8. Závěrem starosta poděkoval přítomným za aktivní přístup k jednání.

Zapsala: pí. Sedláčková Hana
Močovice, 3.12.2009

Ověřovatelé:

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

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

 
 
   
   


