
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 12/9

Den    :   27.6. 2012
Čas     :  19´30 h
Místo  :  úřadovna OÚ

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

 Program:        1.  Zahájení  
2.   Upravené zadání územního plánu Močovice 

                        3.   Zakoupení křovinořezu
                        4.   Finanční příspěvek na turnaj v kopané

      5.   Hospodářský výsledek za r. 2011
      6.   Rozpočtové opatření č. 2
      7.   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2011 a 
Závěrečný účet za r. 2011
      8.  Jiné, závěr

  
            
            

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

2. Na návrh starosty OZ projednalo a následně v souladu s § 47 odst. 5 stavebního 
zákona schválilo Upravený návrh územního plánu Močovice.  

              Výsledek hlasování:  všichni pro

3.  Na návrh starosty OZ schválilo pořízení profi křovinořezu v ceně cca 23.000,-Kč do 
majetku obce.      

             Výsledek hlasování:  všichni pro

      4.  Na návrh starosty OZ schválilo finanční příspěvek ve výši cca 1.400,-Kč na
28. ročník turnaje družstev v malé kopané.     
                  Výsledek hlasování:  všichni pro
      
       5. Na návrh starosty OZ  projednalo a schválilo hospodářský výsledek za rok 2011 ve 
výši 800.695,84 Kč.     

Výsledek hlasování:  všichni pro
                                                     
       6.  Na návrh starosty OZ projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2 ve výši příjmů a 
výdajů 1.179.200,-Kč.   
         Výsledek hlasování:  všichni pro

      



7. Na návrh starosty OZ projednalo Závěrečný účet za rok 2011 a  Zprávu o výsledku  
přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2011 do 31.12.2011,

                 kterou vypracoval BD AUDIT, s.r.o. se sídlem Vocelova 342, 284 01 Kutná Hora. 
                  Zveřejněný Návrh závěrečného účtu za r. 2011 /vyvěšeno12.6 až 26.6.2012/ a 
                  Zpráva o výsledku … /vyvěšeno 7.6 až 23.6.2012/ nebyly občany připomínkovány.
                  Dotazy členů OZ k oběma dokumentům zodpověděli starosta a hospodářka obce.
                  Závěr Zprávy o výsledku …  Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.
                  Pak OZ hlasovalo o schválení obou dokumentů.
                  Závěrečný účet za rok 2011 byl schválen bez výhrad a Zpráva o výsledku               
                 přezkoumání hospodaření obce Močovice za r. 2011 byla schválena bez výhrad.
                 Výsledek hlasování: všichni pro  

            8.  Na návrh starosty OZ schválilo finanční odměnu ve výši 1.000,-Kč hospodářce
                 obce-pí. Lucii Janglové, neboť auditor hodnotil kvalitu zpracování účetnictví za    
                 r. 2011 jako velmi dobrou.
                 Výsledek hlasování:  všichni pro 

           9.  Závěrem starosta poděkoval přítomným za aktivní účast na jednání a zasedání
                ukončil.

Zapsal: p. Kos Milan 
Močovice, 1.7.2012

Ověřovatelé:

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

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

 
 
   
   


