
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 11/15

Den    :   16.11. 2011
Čas     :  19´30 h
Místo  :  úřadovna OÚ

Přítomni: p. Kořínek, p. Kristek, p. Kos, pí. Rychetská, 
Omluveni: pí. Titzeová, pí. Sedláčková, p. Truhlář

 Program:         1.  Zahájení  
2.  Žádost o dotaci ze SF rozvoje obcí a měst 

                        3.  Žádost o dotaci ze SF životního prostředí a zemědělství
                        4.  Žádost o dotaci ze SF podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
                        5.  Smlouva o umístění zařízení

      6.  Vánoční výzdoba obce
                        7.  Úhrada spotřebovaného plynu v místní sokolovně
                        8.  Přírodě blízká protipovodňová opatření 

            9.  Závěr

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

       2. OZ na návrh místostarosty projednalo a schválilo podání žádosti o finanční dotaci ze 
Středočeského fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2012 na akci Močovice-rekonstrukce 
veřejného osvětlení a závazek spolufinancování této akce z rozpočtu obce.  
                  Výsledek hlasování:  všichni pro
      
       3. OZ na návrh místostarosty projednalo a schválilo podání žádosti o finanční dotaci ze 
Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství pro rok 2012 na akci Vodovod 
Močovice-V lánech a závazek spolufinancování této akce z rozpočtu obce. 

Výsledek hlasování:  všichni pro
                                                     
       4. OZ na návrh místostarosty projednalo a schválilo podání žádosti na finanční dotaci ze 
Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2012 na akci SDH 
Močovice-nákup nové zásahové hasičské techniky a výstroje a závazek spolufinancování této 
akce z rozpočtu obce. 

Výsledek hlasování:  všichni pro         

      5.  OZ na návrh starosty projednalo a schválilo Smlouvu o umístění zařízení /základnová 
stanice neveřejné uzavřené internetové sítě/ mezi obcí Močovice a firmou Tlapnet Ronov n/D. 
           Výsledek hlasování:  všichni pro

      6.  OZ schválilo návrh umístit v adventní době u místní kaple vánočně ozdobený 
jehličnan. 
           Výsledek hlasování:  všichni pro



      7.  OZ  projednalo a schválilo návrh starosty na úhradu nákladu za topení v místní 
sokolovně, vypočteného ze skutečně spotřebovaného množství  plynu a jeho ceny, při akcích, 
které nepodléhají úhradám dle Usnesení č. 11/14.
          Výsledek hlasování:  všichni pro

      8. Starosta informoval OZ o výsledku konzultace s ing. Knapem ve věci přírodě blízkých 
protipovodňových opatřeních. V této souvislosti OZ schválilo návrh starosty na prověření 
možnosti rekonstruovat splav nad obcí / u bývalého náhonu/.
          Výsledek hlasování:  všichni pro

     9.  Závěrem starosta poděkoval přítomným za aktivní přístup a jednání ukončil.  

Zapsal: p. Kos Milan
Močovice, 17.11.2011

Ověřovatelé:

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

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

 
 
   
   


