
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 11/04

Den    :   2.3. 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

p. Tomáš Moravec
 
Program:         1.  Zahájení  

2.  Dovybavení JSDH materiálem 
            3.  Zajištění MDŽ

                        4.  Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí a ČEZ
                        5.  Smlouva o dílo č. 7/02/11/ČÁ/ 

            6.  Rozhodnutí o přidělení zakázky na  Rekonstrukci sokolovny 
                        7.  Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů zákl. škol
                        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. Lubora Kristka a pí. Hanu Rychetskou.    Potom 
seznámil přítomné s navrženým programem. Program byl schválen všemi přítomnými 
zastupiteli.

       2. V souladu s usnesením z minulého zasedání se OZ zabývalo žádostí JSDH o 
dovybavení materiálem, potřebným k účinným zásahům. Velitel JSDH, p. Tomáš Moravec, 
předložil konkrétní požadavek. Zodpověděl dotazy zastupitelů k tématu jednání a doplnil 
informace o činnosti JSDH. OZ pak žádosti JSDH vyhovělo a schválilo částku ve výši 
15.000,-Kč na dovybavení jednotky. 
            Výsledek hlasování:  všichni pro
      
      3.Starosta zkontroloval zajištění akce k MDŽ, která se uskuteční v místní sokolovně

dne 5.3.2011 od 14´00h.  Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí, že akce je 
zabezpečena. 
Výsledek hlasování:  všichni pro         

4.  OZ projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí a ČEZ pro stavbu 
Močovice – kab. vedení 22kV, 1kV CTSbb a demont. vedení 22kV pro 10 rodinných 
domků, která navazuje na Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IV-12-6005038/1. OZ smlouvu schválilo. 

Výsledek hlasování:  všichni pro

       5.  OZ projednalo a schválilo Smlouvu o dílo č. 7/02/ČÁ/ mezi obcí a VHS Vrchlice-
Maleč, a.s. na osazení 43 ks vodoměrů v obci v 1/2011 za dohodnutou cenu 60.588,-Kč.
           Výsledek hlasování:  všichni pro

      6.  OZ akceptovalo návrh výběrové komise na přidělení zakázky malého rozsahu 
Rekonstrukce sokolovny v Močovicích  uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 



nejvýhodnější. Rozhodlo přidělit zakázku firmě TES, spol. s r.o., Vrchovská 1354, 286 01 
Čáslav. Současně pověřilo starostu podpisem smlouvy.
             Výsledek hlasování:  všichni pro

         7.  OZ projednalo a schválilo Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů, připadajících  
na děti plnící povinnou školní docházku ve městě Čáslav, majících trvalý pobyt v jiných 
obcích. Za 17 školou povinných dětí obec uhradí  ve šk. roce 2011/2012 celkovou částku 
110.500,-Kč. 
              Výsledek hlasování:  všichni pro 

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

Zapsala: pí. Sedláčková Hana
Močovice, 16.3.2011

Ověřovatelé:

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

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

 
 
   
   


