
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích č. 10/14

Den     : 15. prosinec 2010
Čas      : 19´30 h
Místo   : úřadovna OÚ

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

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 p. Truhláře Jaroslava p. Kristka Lubora.

OZ všemi hlasy a bez připomínek odsouhlasilo předsedajícím navržený program zasedání.:
1. Návrh rozpočtu na rok 2011
2. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 18/09
3. Dodatek č.1  Smlouvy 2665/KH T/2010
4. Směrnice č. 11/2010 K ocenění majetku obce-pozemků
5. Závěr

 
              1.  Předseda finanční komise, p. Kristek Lubor, seznámil OZ s návrhem rozpočtu pro 
rok 2011, který vypracovala finanční komise. Připomínky a požadavky členů OZ byly v 
průběhu projednávání zapracovány do návrhu. Nově vypracovaný návrh rozpočtu byl 
následně OZ  jednomyslně přijat. Dále bylo schváleno, že výše uvedený Návrh obecního 
rozpočtu pro rok 2011 bude zveřejněn na úřední desce a dne 30.12.2010 v 17´00h se OZ sejde 
k jeho konečnému projednání a schválení Rozpočtu pro rok 2011. 
                        Výsledek hlasování:  všichni pro

              2.  Na návrh místostarosty OZ projednalo a následně schválilo Dodatek č. 2 Smlouvy 
o dílo č. 18/09  mezi obcí a firmou Stavitelství Řehoř, s.r.o., týkající se změny prováděcího 
termínu.   
                         Výsledek hlasování:  všichni pro

             3.  Na návrh místostarosty OZ projednalo a schválilo Dodatek č. 1 Smlouvy 2665/KH 
T/2010  mezi obcí a Středočeským krajem, týkající se prodloužení termínu realizace projektu, 
prováděného z fondu Podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. 

Výsledek hlasování:  všichni pro 

4.  OZ projednalo a schválilo obecní směrnici č. 11/2010 K ocenění majetku obce – 
pozemků.:
     

                         Výsledek hlasování:  všichni pro
             

 
Závěrem starosta OZ poděkoval za aktivní účast a jednání ukončil.



Zapsala:  pí. Sedláčková Hana 
Močovice, 23.12 2010

Ověřovatelé: 

                -------------------------------                       -----------------------------
                   p. Truhlář Jaroslav                                      starosta

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


