
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 13/9

Den    :   19.6. 2013
Čas     :  19´30 h
Místo  :   OÚ 
Přítomni: p. Kořínek, p. Kos, p. Kristek, pí. Rychetská, pí. Sedláčková, p. Truhlář

Program:         1.  Zahájení  
2.  Závěrečný účet za r. 2012

                        3.  Turnaj v malé kopané – Cihelna       
                        4.  Turnaj ve stolním tenisu  

      5.  Turnaj v nohejbalu – Močovická smeč 
                        6.   Překlenovací úvěr 
                        7.  Výběrové řízení na  akci MŠ Močovice-zateplení  
                        8.  Smlouva na akci Stezka pro turisty  
                        9 .  Závěr
  

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

      2.  Starosta a hospodářka obce seznámili OZ se Závěrečným účtem Obce Močovice za 
rok 2012. Po projednání OZ  Závěrečný účet obce včetně  auditu /zveřejněno na 
obecní desce 15 dnů/, schválilo bez výhrad.   

              Výsledek hlasování: všichni pro          
                                              

           3. Na návrh starosty OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 2.000,-Kč na turnaj v
malé kopané – Cihelna. 
                   Výsledek hlasování:  všichni pro 
      
          4.  Na návrh starosty OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 500,-Kč na turnaj ve stol- 
           ním tenisu.         
                   Výsledek hlasování:  všichni pro 

         5.  Na návrh starosty OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 800,-Kč na turnaj v 
          nohejbalu – Močovická smeč.          
                  Výsledek hlasování:  všichni pro 
                  
        7. Na návrh místostarosty OZ schválilo překlenovací úvěr od ČS  na zainvestování   
        akcí MŠ Močovice – zateplení a Obec Močovice – Protipovodňová opatření  
        až do výše 3 mil. Kč. Tato částka bude obci proplacena z evropských fondů po   
        zkolaudování jednotlivých děl.
                 Výsledek hlasování:  všichni pro

      8.  Předseda výběrové komise na akci MŠ Močovice-zateplení, p. Kořínek Miroslav, 
           informoval OZ o průběhu otevírání obálek a výsledku hodnocení  uchazečů.   Vý-        
           běrová komise jako vítěze označila firmu TES Čáslav, která podala nejnižší ceno- 



          vou nabídku. OZ se s hodnocením výběrové komise ztotožnilo a výše uvedenou firmu  
          schválilo jako vítěze výběrové soutěže.  
                   Výsledek hlasování:  všichni pro

      9.  Na návrh místostarosty OZ schválilo smlouvu Stezka pro turisty v Obci Močovice-do- 
           kumentace pro umístění stavby, uzavřenou mezi obcí a firmou RAIL-ROAD DES., 
Dopravní stav-  
           by /ing. Jiří Kulič/.
                  Výsledek hlasování:  všichni pro

    10.  Závěrem starosta poděkoval členům OZ za aktivní přístup k jednání.
             

Zapsala: pí. Hana Sedláčková  
Močovice, 22.6.2013

Ověřovatelé:

-----------------------------------------                               --------------------------------------
           pí. Rychetská                                                                       starosta

-----------------------------------------                               ---------------------------------------
           p. Kristek                                                                          místostarosta
   

 
 
   
   


