
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 12/10

Den    :   5.9. 2012
Čas     :  19´30 h
Místo  :  úřadovna OÚ

Přítomni: p. Kořínek, p. Kos, pí. Sedláčková, p. Kristek

 Program:        1.  Zahájení  
2.   Smlouva o dílo na zpracování územního plánu Obce Močovice 

                        3.   Rozpočtové opatření č. 000003
                        4.   Žádost o snížení nájemného – pí. Kurczová

      5.   Žádost o snížení nájemného – pí. Málková
      6.   Dopravní obslužnost na r. 2013 a v následujících letech
      7.   Žádost o snížení nájmu – pí. Tesařová 
      8.   Materiální vybavení mateřské školky

                        9.   Finanční zajištění hasičské soutěže – SOPTÍK
                      10.   Smlouva o nájemní smlouvě budoucí se ZDV Krchleby
  

                  

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

2. Na návrh starosty OZ projednalo a následně schválilo Smlouvu o dílo na zpracování  
územního plánu Obce Močovice dle stavebního zákona, uzavřenou mezi obcí a ing. 
arch. Rostislavem Juklem, Talafusova 966, 284 01  Kutná Hora.   

              Výsledek hlasování:  všichni pro

3.  Na návrh starosty OZ projednalo a schválilo Rozpočtový doklad č. 000003.       
             Výsledek hlasování:  všichni pro

4. a 5.  Na návrh starosty OZ projednalo žádosti o snížení nájemného za využití 
tělocvičny v místní sokolovně, podané 23.8.2012 pí. Veronikou Kurczovou a 5.9.2012 
pí. Olgou Málkovou. OZ přihlédlo k měnícímu se počtu cvičenců a schválilo s 
okamžitou platností snížení nájemného na 100,-Kč při účasti do patnácti platících 
účastníků. Pro  vyšší počet platících cvičenců činí nájemné nadále 200,-Kč za akci.      

                  Výsledek hlasování:  všichni pro
      
      6.  Na návrh starosty OZ  projednalo řešení dopravní obslužnosti na rok 2013 a roky
           následující. Následně schválilo prodloužení stávající smlouvy s dopravcem Veolia 
           Transport Východní Čechy, a.s. Chrudim, do roku 2019.      

Výsledek hlasování:  všichni pro
                                                     



           7.  Na návrh starosty OZ projednalo žádost o snížení nájmu za hospodu, podanou pí.
                Tesařovou. Schválilo s platností od října 2012 měsíční nájemné ve výši 1800,-  Kč. 
                Výsledek hlasování:  všichni pro

      
           8. Na návrh starosty OZ projednalo a schválilo dokoupení lůžek a lůžkovin do
               mateřské školky v hodnotě 8000,-Kč.
                 Výsledek hlasování: všichni pro  

          9.  Na návrh starosty OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 6000,-Kč na
   hasičskou soutěž SOPTÍK, pořádanou místním SDH. 

                   Výsledek hlasování:  všichni pro 

           10.  Na návrh p. Kristka OZ projednalo a schválilo Smlouvu o nájemní smlouvě    bu-
                  doucí /na pozemky ve vlastnictví obce/ mezi obcí a ZDV Krchleby.
                    Výsledek hlasování:  všichni pro
         
           11.  Závěrem starosta poděkoval zastupitelům za aktivní přístup k jednání.

Zapsal: p. Kos Milan 
Močovice, 6.9.2012

Ověřovatelé:

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

-----------------------------------                                       ---------------------------------------
     pí. Sedláčková                                                                        místostarosta
   

 
 
   
   


