
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 11/03

Den    :   2.2. 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.  Změny v autobusové dopravě
            3.  Dohoda o užívání domovní části tlakové kanalizace

                        4.  Dohoda o vzájemném započtení pohledávek a závazků mezi obcí a
                             ZDV Krchleby
                        5. Sponzorská smlouva mezi obcí a ZDV Krchleby 

            6.  Zadávací podmínky a Výzva k podání nabídky na akci „Rekonstrukce
                             sokolovny v Močovicích“ 
                        7.  Finanční příspěvek na vybavení JSDH
                        8.  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 pí. Hanu Rychetskou. 
Potom seznámil přítomné s navrženým programem. Program byl schválen všemi přítomnými 
zastupiteli.

       2. Starosta informoval o výsledku jednání ve věci rušení některých spojů v autobusové 
dopravě. OZ vzalo na vědomí, že do 1.3.2011 budou zachovány všechny spoje. Spoje č. 5 a 8 
na lince 240018 , původně navržené na zrušení, budou zachovány i po 1.3.2011. O spojích č. 
15 a 18 na lince č. 240045 bude rozhodnuto v průběhu měsíce února. OZ pověřilo starostu 
dalším jednáním.  
            Výsledek hlasování:  všichni pro
      
      3. Místostarosta předložil OZ ke schválení návrh Dohody o užívání domovní části tlakové  
kanalizace – Příloha č. 1. Tuto dohodu uzavře obec s každým vlastníkem nemovitosti, 
připojené na kanalizaci. Po projednání byl návrh OZ schválen.

Výsledek hlasování:  všichni pro         

4.  Na návrh starosty OZ projednalo a schválilo Dohodu o vzájemném započtení  
pohledávek a závazků mezi ZDV Krchleby a obcí ve výši 25.000,-Kč.. 

Výsledek hlasování:  všichni pro

       5.  OZ projednalo a schválilo Sponzorskou smlouvu mezi ZDV Krchleby a obcí, dle níž 
sponzor ZDV Krchleby poskytne obci formou služeb roční finanční příspěvek ve výši 
25.000,-Kč.
           Výsledek hlasování:  všichni pro

      6.  OZ projednalo a  schválilo  Zadávací podmínky akce „ Rekonstrukce sokolovny v 
Močovicích“  a  Výzvu k podání nabídky na tuto akci, neboť se jedná o zakázku malého 
rozsahu.



             Výsledek hlasování:  všichni pro

         7.  OZ projednalo žádost JSDH na dovybavení materiálem, potřebným při povodních, 
polomech a k celoročním pracem. Rozhodnutí přesunulo na příští jednání OZ s požadavkem 
na JSDH, aby do 15.2.2011 předložila seznam nezbytného materiálu do celkové kupní ceny 
ve výši 15.000,-Kč.
              Výsledek hlasování:  všichni pro 

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

Zapsala: pí. Sedláčková Hana
Močovice, 6.02.2011
Ověřovatelé:

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

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

 
 
   
   


