
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 13/12

Den    :   24.9. 2013
Čas     :  20´00 h
Místo  :   OÚ 
Přítomni: p. Kořínek, p. Kos, p. Kristek, pí. Rychetská, pí. Sedláčková, p. Truhlář

Program:         1.  Zahájení  
2.  Záměr obce č.2/13/Z o prodeji pozemku pč. 732/15

                        3.  Záměr obce č.3/13/Z o prodeji pozemků pč. 571/1 až 571/13       
                        4.  Smlouva č. 16154303 o podpoře ze SFŽP  

      5.  Schválení výsledků výběrového řízení   
                        6.  Ostatní, 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.  Na návrh starosty OZ projednalo a schválilo Záměr obce č. 2/13/Z, jímž obec
                 zveřejňuje svůj záměr odprodat obecní pozemek pč. 732/15 o výměře 55m2,    
                 vyčleněný z pozemku pč. 732/12, který je vedený na LV 10001 jako ostatní plocha 
                 v k.ú. Močovice - Příloha č. 1.
                      Výsledek hlasování:  všichni pro 
      
           3.  Na návrh starosty OZ projednalo a schválilo Záměr obce č. 3/13/Z, jímž obec 
                zveřejňuje svůj záměr odprodat obecní pozemky pč. 571/1 (14m2), 571/3 (118 m2), 
                571/4 (36 m2), 571/5 (60 m2), 571/6 ( 67m2), 571/7 (86m2), 571/8 (53m2), 571/9 
                ( 28 m2), 571/10 ( 8m2), 571/11 ( 57 m2), 571/12 ( 58 m2) a 571/13 (47m2), vy- 
                členěné z pozemku pč. 571/1 (632m2) a pč. 571/2 (94m2), které jsou vedené na LV 
                10001 jako zahrada.   
                      Výsledek hlasování:  všichni pro 

          4.  Na návrh starosty OZ schválilo Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu ži- 
               votního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí č. 16154303. 
                      Výsledek hlasování:  všichni pro 
                 
          5.  OZ se seznámilo s  materiály hodnotící komise k výběrovému řízení veřejné zakázky 
               na dodávku akce Protipovodňová opatření Obce Močovice, tj. s Protokolem o po- 
               souzení kvalifikace a Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek. Hodnotící komise 
               obci jako zadavateli doporučila aby jako nejvhodnější nabídku určila nabídku 
               uchazeče EMPOMONT, s.r.o., která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu.  
               OZ doporučení hodnotící komise schválilo. Výše jmenovaná firma se tak stává 
               vítězem veřejné zakázky.
                       Výsledek hlasování:  všichni pro

          6.  V ostatním se OZ seznámilo s doporučeními pana Truhláře a ing. Smitky pro zakou- 
                pení komunální techniky. 



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

Zapsala: pí. Hana Sedláčková  
Močovice, 26.9.2013

Ověřovatelé:

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

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

 
 
   
   


