
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 10/06

Den    :   21.4.2010
Čas     :  19´30 h
Místo  :  úřadovna OÚ

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

Program:         1.  Zahájení  
2.  Akce Močovice-kanalizace-II. etapa 

            3.  Akce Vodovodní přípojky
                        4.  Ostatní, závěr
       1.Starosta přivítal přítomné zastupitele. Pak zahájil jednání zastupitelstva . 
Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zapisovatelkou určil pí.   Sedláčkovou 
Hanu, ověřovateli zápisu stanovil pí. Hanu Rychetskou a p. Lubora Kristka.    Potom seznámil 
přítomné s navrženým programem. Program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.

       2. Předseda výběrové komise, zřízené na posouzení nabídek zadávacího řízení pro výběr 
dodavatele pro akci Močovice-kanalizace-II. etapa, seznámil OZ s průběhem výběrového 
řízení. Následně seznámil OZ s hodnocením nabídek a Zprávu o hodnocení nabídek předal 
starostovi obce. Jako nejvýhodnější byla komisí vyhodnocena a vybrána nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou uchazeče Stavitelství Řehoř, s.r.o. Vrážská 322, 252 28 Černošice. OZ 
se s hodnocením komise ztotožnilo a rozhodlo, že zakázka Močovice-kanalizace-II. etapa 
bude přidělena výše uvedenému uchazeči. 
            
  Výsledek hlasování:  všichni pro
      
      3. Předseda výběrové komise, zřízené na posouzení nabídek zadávacího řízení pro výběr 
dodavatele pro akci Vodovodní přípojky, seznámil OZ s průběhem výběrového řízení a 
seznámil OZ s hodnocením nabídek. Starostovi obce předal Zprávu o hodnocení nabídek.  
Jako nejvýhodnější byla komisí vyhodnocena a vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 
uchazeče Stavitelství Řehoř, s.r.o.  Vrážská 322, 252 28 Černošice. OZ hodnocení komise 
přijalo a rozhodlo, že zakázka Vodovodní přípojky bude přidělena výše uvedenému uchazeči. 

Výsledek hlasování:  všichni pro         

4.  Starosta prověřil přípravu akce Čarodějnice 2010, která se uskuteční 30.4.2010. OZ 
konstatovalo, že akce je zajištěna.

            Výsledek hlasování:  všichni pro

      5.  Na návrh starosty OZ schválilo sedmičlenné obecní zastupitelstvo pro komunální volby 
v roce 2010.
           Výsledek hlasování:  všichni pro



      6.  OZ projednalo návrh na zavedení vodovodní přípojky na místní pohřebiště. Návrh byl 
zamítnut.

           Výsledek hlasování:  všichni proti

      7. OZ projednalo přidělení zakázky na akci Rekonstrukce hasičské zbrojnice. Schválilo 
přidělení zakázky vítězi výběrového řízení, firmě MUSIL Zbraslavice. 

         Výsledek hlasování:  všichni pro

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

Zapsala: pí. Sedláčková Hana
Močovice, 27.4.2010

Ověřovatelé:

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

-----------------------------------                                       ---------------------------------------
        pí. Hana Rychetská                                                            místostarosta
   

 
 
   
   


