
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 13/1

Den    :   16.1. 2013
Čas     :  19´30 h
Místo  :  úřadovna OÚ

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

 Program:        1.  Zahájení  
2.   Sponzorská smlouva č. 2121506 

                        3.   Oznámení o změně ceny vodného a stočného     
                        4.   Bezpečnější úprava křižovatky

      5.   Zřízení účtu u ČNB  
      6.   Protipovodňová úprava terénu u lávky přes Klejnarku
      7.   Smlouva o budoucí smlouvě č. 12/02771/KH/Bu/BS

                        8.   Posouzení nabídek na akci Dětské hřiště Močovice
                        9.   Smlouva o dílo na akci Dětské hřiště Močovice 

10.  Finanční odměny
11.  Závěr            

  
  1.Starosta přivítal přítomné zastupitele. Pak zahájil jednání zastupitelstva. 
Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Vyhotovením zápisu   pověřil 
Kosa Milana, 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 schválilo Sponzorskou smlouvu č. 2121506, 
uzavřenou mezi sponzorem ZDV Krchleby, a.s.  a obcí, dle níž sponzor poskytne 
finanční příspěvek ve výši 20.531,00 Kč na stavební práce, realizované obcí.    

              Výsledek hlasování:  všichni pro

3.  OZ vzalo na vědomí Oznámení o změně ceny, jímž VHS Vrchlice-Maleč, a.s. upravuje 
ceny vodného a stočného pro rok 2013. Vodné bude činit 37,86  Kč bez DPH za 1 m3, 
tj. 43,54 Kč s DPH 15%  a stočné bude ve výši 31,12 Kč bez DPH za 1 m3, tj. 35,79 
Kč s DPH 15%.            

             
4. Starosta seznámil OZ s Odpovědí na bezpečnější úpravu křižovatky.  Krajská správa a 

údržba silnic Středočeského kraje tak reagovala na usnesení OZ č. 12/13 ve věci 
bezpečnější úpravy křižovatky silnic II/339 a III/33721 směr Čáslav-Zbraslavice a 
Močovice-Žáky. KSÚS sdělila, že „ zmíněná křižovatka je dostatečně výhledově  
přehledná ze všech stran příjezdu na křižovatku“.  Vzhledem k tomu, že obecní 
zastupitelstvo s tímto sdělením nesouhlasí, obrátí se na příslušný odbor dopravy a DI 
PČR. Současně požádá o umístění značky STOP na příjezdu po vedlejší silnici do 
křižovatky u čp. 8 /kovárna/. 

                  Výsledek hlasování:  všichni pro
       
      5.  Na návrh starosty OZ schválilo zřízení účtu u ČNB, neboť se jedná o zákonnou 
povinnost, související s finančními dotacemi.  

Výsledek hlasování:  všichni pro
                                                     



            6.  Na návrh starosty OZ schválilo provedení protipovodňové úpravy terénu u lávky 
pro pěší přes Klejnarku.     
                  Výsledek hlasování:  všichni pro

            7.  Na návrh místostarosty OZ schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného  
břemene č. 12/02771/KH/Bu/BS, uzavřenou mezi Středočeským krajem – KSÚS 
Středočeského kraje a obcí /týká se uložení kabelového vedení veřejného osvětlení pod 
silnicí/.       
                 Výsledek hlasování:  všichni pro    
         
8. Na návrh místostarosty OZ posoudilo nabídky na realizaci akce Dětské hřiště Močovice.  
Vyzvané firmy vycházely ze stejného zadání, takže jediným kriteriem při hodnocení jejich 
nabídek byla výše ceny. Nejnižší cenu nabídla firma   TEWIKO systems, s.r.o. Liberec /
418.602,- Kč s DPH/ a stala se tak vítězem, čili zhotovitelem akce. Další nabídky předložily 
firmy PITERA, s.r.o.  /425.736,-Kč s DPH/  a  BRENUS s.r.o. /432.756,-Kč s DPH/.            
                 Výsledek hlasování:  všichni pro

           9.  Na návrh místostarosty OZ schválilo Smlouvu o dílo /povinná součást nabídky/ na 
provedení díla Dětské hřiště v Močovicích, mezi obcí a TEWIKO systems, s.r.o. 
                Výsledek hlasování:  všichni pro

        10.  OZ na návrh starosty projednalo a schválilo finanční odměny za činnost v roce 2012 
těmto občanům: pí. Suchomelová               3.000,-Kč /za vedení místní knihovny/       
                           pí. Čepková                      1.200,-Kč /za relace v místním rozhlasu/
    .                      pí. Lišková                       1.000,-Kč /za práci v sociální oblasti/
                           sl. Komendová                 1.000,-Kč /za vedení obecního webu/ 
                           sl. Heřmánková                3.000,-Kč /za redigování obecního čtvrtletníku/
                           pí. Sedláčková                 2.000,-Kč /za inventarizaci/  
                           p.  Moravec                     2.000,-Kč /za práci s nejmladšími členy SDH/
                           p. Sus                              2.000,-Kč /za příkladnou pracovní morálku/  

        11. Závěrem starosta poděkoval členům OZ za aktivitu během zasedání. 

Zapsal: Kos Milan 
Močovice, 17.1.2013

Ověřovatelé:

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

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



 
 
   
   


