
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 12/14

Den    :   19.12. 2012
Čas     :  19´30 h
Místo  :  úřadovna OÚ

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

 Program:        1.  Zahájení  
2.   Rozpočet obce pro rok 2013 

                        3.   Záměr obce č. 03/12/Z     
                        4.   Plán inventur na r. 2012

      5.   Rozpočtové opatření č. 4  
      6.   Autobusová doprava – Dodatek č. 5
      7.   Plán účetních odpisů 2012-2013

                        8.   Mikroregion Dubina
                        9.   Smlouva č. OM/01/012 

10. Smlouva č. 1/12/2012
11. Odstranění spadlého stožáru   
12. Mikroregion Dubina
13. Závěr             

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

2. Na návrh starosty zastupitelstvo projednalo rozpočet na rok 2013. Na základě zveřej- 
něného návrhu byly vzneseny od místních organizací požadavky na navýšení ve 
výdajové části. Zástupci TJ Sokol Močovice, SDH Močovice a ředitelka Mateřské 
školy v Močovicích potřebu navýšení pro rok 2013 řádně zdůvodnili a přesvědčili 
zastupitele o oprávněnosti takového kroku. Rozpočet byl proto v kapitole 3419/5229 
(TJ Sokol)zvýšen na 92.000,-Kč, v kap. 5512/5229(SDH) zvýšen na 40.000,-Kč a v 
kap. 3111/5331(MŠ) zvýšen na 226.000,-Kč, přičemž kapitola 6171/5901(rezerva) 
byla ponížena na  775.115,-Kč.  Po těchto úpravách byl Rozpočet obce na rok 2013 
jako přebytkový schválen-Příloha č. 1.    

              Výsledek hlasování:  všichni pro

3.  Na návrh starosty OZ projednalo a schválilo Záměr obce č. 03/12/Z, jímž obec 
zveřejňuje svůj záměr odprodat 16 stavebních parcel v lokalitě V Cihelně za 
stanovených podmínek – Příloha č. 2.           

             Výsledek hlasování:  všichni pro

4. Na návrh starosty OZ schválilo Přílohu č. 1 Směrnice o inventarizaci – Plán inventur  
na rok 2012. Schválilo rovněž inventarizační komisi ve složení:

            předseda: p. Kořínek Miroslav       
            členové:  pí. Rychetská Hana, pí. Sedláčková Hana, p. Kristek Lubor, pí. Čepková 
                           Oldřiška, p. Suchomel Zdeněk
                  Výsledek hlasování:  všichni pro



       
      5.  Na návrh starosty OZ schválilo Rozpočtový doklad č. 000004 – Příloha č. 3. 

Výsledek hlasování:  všichni pro
                                                     
      6.  Na návrh starosty OZ schválilo Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 651/336/2008 o závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti, uzavřené 
mezi obcí a Veolia Transport Východní Čechy, a.s.  Příspěvek ze strany obce na úhradu 
prokazatelné ztráty je dodatkem stanoven do maximální částky 43 011,-Kč.    
                  Výsledek hlasování:  všichni pro

       7.  Na návrh starosty OZ schválilo Plán účetních odpisů 2012-2013, z něhož vyplývá, že 
odpisy v roce činí 1 549 056,-Kč a výše zůstatkové ceny je 55 027 343,-Kč.       
                 Výsledek hlasování:  všichni pro    
         
       8.  Na návrh starosty OZ schválilo Smlouvu č. OM/01/012 o právu provést stavbu na 
cizím pozemku, uzavřenou mezi obcí a manželi Stanislavem a Jaroslavou Výbornými, bytem 
Močovice 129.           
                 Výsledek hlasování:  všichni pro

      9.  Na návrh starosty OZ schválilo Smlouvu č. 1/12/2012 o vstupu na nemovitost, o  
podmínkách zřízení stavby a jejího provozu, uzavřenou mezi obcí a panem Adolfem 
Wiesnerem, bytem Močovice 54.
                Výsledek hlasování:  všichni pro

     10.  Na návrh starosty OZ schválilo, že nefunkční spadlý stožár vn u čp. 3 zlikviduje SDH 
Močovice jako kovový šrot. 
                Výsledek hlasování:  všichni pro
     
     11.  Na návrh starosty OZ schválilo úhradu členského příspěvku ve výši 3360,-Kč za rok 
2012 na účet Mikroregionu Dubina.
                Výsledek hlasování:  všichni pro 

    12.  Závěrem starosta informoval o aktuálním dění v obci, členům OZ poděkoval za 
celoroční aktivní práci v zastupitelstvu a popřál jim k vánočním svátkům a do roku 2013.

Zapsala: pí. Sedláčková Hana 
Močovice, 20.12.2012

Ověřovatelé:

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

-----------------------------------                                       ---------------------------------------
       pí. Rychetská                                                                        místostarosta
   

 



 
   
   


