
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 11/02

Den    :   19.1. 2011
Čas     :  19´30 h
Místo  :  úřadovna OÚ

Přítomni:  p. Kořínek Miroslav, p. Kos Milan, pí. Rychetská Hana, pí. Sedláčková  Hana,
p. Jaroslav Truhlář, p. Lubor Kristek
  
Program:         1.  Zahájení  

2.  MDŽ
            3.  Dohoda o neinvestičních nákladech na školní docházku

                        4.  Změny v autobusové dopravě
                        5.  Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN
                             a Smlouva o připojení 
                        6.  Poplatek za svoz a nakládání s komunálním odpadem pro r. 2011
                        7.  Poplatek ze psů pro r. 2011
                        8.  Odměny za činnost v r. 2010
                        9.  Závěr

       1.Starosta přivítal přítomné zastupitele. Pak zahájil jednání zastupitelstva . 
Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Vyhotovením zápisu pověřil pí. Hanu 
Sedláčkovou, ověřovateli zápisu stanovil p. Jaroslava Truhláře a p. Lubora Kristka.    Potom 
seznámil přítomné s navrženým programem. Program byl schválen všemi přítomnými 
zastupiteli.

       2. Pí. Hana Rychetská informovala o zajištění akce k  MDŽ,  pořádané obecním 
zastupitelstvem dne 5.3 2011 od 14´00h v obecní sokolovně. OZ vzalo zprávu na vědomí a 
kostatovalo, že akce je zabezpečena.
            Výsledek hlasování:  všichni pro
      
      3. Starosta předložil OZ ke schválení Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů,  
připadajících na děti, plnící povinnou školní docházku v ZŠ a MŠ Potěhy s trvalým pobytem 
v Močovicích, uzavřenou mezi Obcí Potěhy a Obcí Močovice.  

Výsledek hlasování:  všichni pro         

4.  Starosta informoval OZ o výsledku jednání ve věci změn v autobusové dopravě. OZ 
vzalo na vědomí, že spoje č.5 a 8  na lince č. 240018 budou zachovány, zatímco spoje 
č.15 a 18 na lince č. 240045 budou zrušeny / spoluúčast zainteresovaných obcí by činila 
160.000,-Kč./ . OZ pověřilo starostu dalším jednáním v této záležitostí. 

Výsledek hlasování:  všichni pro

       5.  OZ schválilo Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí  
č. 11 CEZDI 02836159 mezi ČEZ Prodej, s.r.o. Praha 4, Duhová 1/425 a obcí. OZ rovněž 
schválilo Smlouvu o připojení č. 11 NN 2 02836179 mezi ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.
           Výsledek hlasování:  všichni pro

      6.  OZ projednalo a  schválilo  poplatek za svoz a  nakládání s komunálním odpadem pro 
r. 2011 ve výši 500,-Kč za občana  s trvalým pobytem v obci a  za rekreační domek v obci. 
             Výsledek hlasování:  všichni pro



         7.  OZ projednalo a schválilo poplatek ze psů pro r. 2011 ve výši 50,-Kč za prvého psa 
a 75,-Kč za každého dalšího psa.
              Výsledek hlasování:  všichni pro 

         8. Starosta navrhl a OZ schválilo odměnu ve výši 4.000,-Kč pí. Suchomelové za 
knihovnickou činnost a  odměnu 1.200,-Kč pí. Čepkové za rozhlasové relace v r. 2011.
            Výsledek hlasování:  všichni pro

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

Zapsal: p. Kos Milan
Močovice, 20.1.2011
Ověřovatelé:

-------------------------------------                                   --------------------------------------
         p. Lubor Kristek                                                                  starosta

-----------------------------------                                       ---------------------------------------
        p. Jaroslav Truhlář                                                            místostarosta
   

 
 
   
   


