
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích č. 10/13

Den     : 24. listopad 2010
Čas      : 19´30 h
Místo   : úřadovna OÚ

Přítomni: p. Kořínek Miroslav, p. Kristek Lubor, pí. Titzeová Václava, pí. Rychetská Hana,
               pí. Sedláčková Hana, p. Kos Milan

Hosté    : pí. Čepková Oldřiška, pí. Linhartová Jiřina

Zasedání zahájil p. Kos Milan. Přivítal přítomné, ověřil počet přítomných členů zastupitelstva 
a oznámil, že OZ je schopno se usnášet. Provedením zápisu pověřil pí. Sedláčkovou Hanu, 
ověřovateli zápisu stanovil pí. Titzeovou Václavu a p. Kristka Lubora.

OZ všemi hlasy a bez připomínek odsouhlasilo předsedajícím navržený program zasedání.:
1. Správa obecní sokolovny
2. Rozpočtové opatření č. 3
3. Nákup pneumatik na obecní vozidlo
4. Schválení obecních směrnic
5. Močovice – kanalizace II. etapa

             6.   Sokolovna Močovice – oprava
 7.   Smlouva o provozování vodovodu

8.  Nabídka ing. Petra Přibyly
             9.  Sponzorská smlouva
            10. Závěr

 
              1.  Na návrh starosty byl OZ jako správce obecní sokolovny schválen p. Suchomel 
Zdenek.  
                        Výsledek hlasování:  všichni pro

              2.  Na návrh starosty OZ projednalo změnu rozpočtu r. 2010- Rozpočtové opatření č. 
3.  Příjmy navýšeny o 44.000,-Kč. Výdaje navýšeny o 8.125.530,-Kč. Schodek rozpočtu
 8. 081. 530,-Kč bude kryt přebytkem z minulých let ve výši 81.530,-Kč a úvěrem z Čes- 
 ké spořitelny ve výši 8.000.000,-Kč. Smlouva o úvěru byla podepsána  dne 17/3 2010 a       
 schválena OZ dne 19/3 2010. 
                         Výsledek hlasování:  všichni pro

             3.  Na návrh starosty OZ projednalo a schválilo nákup 4 ks zimních pneumatik 195/70 
R15 za celkovou cenu 6.540,-Kč na obecní vozidlo. 

Výsledek hlasování:  všichni pro 

4.  OZ schválilo tyto obecní směrnice:
      Směrnice k rozpočtovému hospodaření  č. 7/2012

                  Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů,včetně dohadných položek 6/2010
                  Evidence, účtování a oceňování zásob  č. 5/2010
                  Evidence, účtování a odepisování majetku  č. 4/2010
                  Inventarizace majetku a závazků  č. 3/2010



                  Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek  č. 2/2010
                  Směrnice upravující oběh účetních dokladů  č. 1/2010
                  Harmonogram účetní závěrky  č. 11/2010
                  Směrnice k systému zpracování účetnictví  č. 10/2010
                  Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů  č. 9/2010
                         Výsledek hlasování:  všichni pro
             
              5.  OZ projednalo a schválilo návrh na podání žádosti o dotaci ze Středočeského 
kraje  na rok 2011, včetně závazku spolufinancování, na akci Močovice – kanalizace II.etapa.

       Výsledek hlasování:  všichni pro               

  6.  OZ projednalo a schválilo návrh na podání žádosti o dotaci ze Středočeského 
kraje na  rok  2011, včetně závazku spolufinancování, na akci  Sokolovna Močovice – 
oprava. 

                 Výsledek hlasování:  všichni pro

      7.  OZ projednalo a schválilo Smlouvu o provozování vodovodu  mezi VHS Vrchlice-
Maleč, a.s. a obcí.
Výsledek hlasování:  všichni pro 

8. OZ projednalo nabídku ing. Petra Přibyly na odkoupení pozemku p.č. 742/47
o výměře 883 m2 v k.ú. Močovice, který mu obec v roce 2009 prodala. OZ se 
rozhodlo nevyužít předkupního práva, zakotveného v článku č. 5 Kupní smlouvy 
mezi ním a obcí ze dne 1/10 2009 a zpětné odkoupení pozemku zamítlo. 
Výsledek hlasování:  všichni proti

      9. OZ nerozhodlo o sponzorském daru pro Městskou nemocnici Čáslav. K tomuto
           bodu se vrátí na svém příštím jednání.
           Výsledek hlasování:  pro   3x

                                 proti 3x

10. Závěrem starosta OZ poděkoval za aktivní účast a jednání ukončil.

Zapsala:  pí. Sedláčková Hana 
Močovice, 27/11 2010

Ověřovatelé: 

                -------------------------------                       -----------------------------
                   pí. Titzeová Václava                                      starosta

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


