
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 12/3

Den    :   7.3. 2012
Čas     :  19´30 h
Místo  :  úřadovna OÚ

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

 Program:         1.  Zahájení  
2.  Informace pro OZ

                        3.  Smlouva o dílo na akci Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení
                        4.  Smlouva o dílo na akci Komunikace Močovice-Lány
                        5.  Žádost o snížení nájmu

      6.  Závěr 
  

           

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

1. Starosta sdělil OZ, že obec získala dotaci ze 7. výzvy MAS Lípa pro venkov na 
projekt Obnova dětského víceúčelového hřiště v Močovicích u sokolovny.  Dále pak 
informoval OZ o výstavbě zpevněné plochy na zahradě obecního objektu čp. 96 
/zdravotní středisko/, určené na uložení sypkých materiálů v rámci protipovodňových 
opatření a o úpravě obecního pozemku pod vodojemem. OZ vzalo tyto informace na 
vědomí. 

                   Výsledek hlasování:  všichni pro

       2. Místostarosta předložil OZ Smlouvu o dílo na akci Močovice-rekonstrukce veřejného  
osvětlení, uzavřenou mezi obcí a TES spol. s r.o. Vrchovská 1354, 286 01  Čáslav. OZ 
smlouvu schválilo. 
                  Výsledek hlasování:  všichni pro
      
       3. Místostarosta předložil OZ  Smlouvu o dílo na akci Komunikace Močovice-Lány,  
uzavřenou mezi obcí a  TES, spol. s r.o. Vrchovská 1354, 286 01  Čáslav. OZ smlouvu 
schválilo.

Výsledek hlasování:  všichni pro
                                                     
       4.  Starosta seznámil OZ s písemnou Žádostí o snížení nájmu  v obecní prodejně, kterou 
předložila pí. Veronika Moravcová - nájemce. OZ projednalo jednotlivé body žádosti, vzalo v 
úvahu náklady vložené letos do zateplení stropu obchodu a  rozhodlo o zamítnutí žádosti.
         Výsledek hlasování:  všichni proti



       5. Závěrem starosta  členům OZ poděkoval za aktivní přístup k jednání a zasedání 
ukončil.

Zapsala: pí. Hana Sedláčková 
Močovice, 7.3.2012

Ověřovatelé:

-------------------------------------                                   --------------------------------------
           pí. Titzeová                                                                         starosta

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

 
 
   
   


