
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 13/15

Den    :   6.11. 2013
Čas     :  19´30 h
Místo  :   OÚ 
Přítomni: p. Kořínek, p. Kos, p. Kristek, pí. Rychetská, pí. Sedláčková

Program:         1.  Zahájení  
2.  Terénní úpravy pravého břehu Klejnarky na 20,0708 až 20,3295 km

                        3.  Sokolovna       
                        4.  Nová webová prezentace obce  

      5.  Nabídka firmy OJGAR Vrdy    
                        6.  Smlouva o dílo č. SOD E336/3/2013
                        7.  Dodatek č. 1 ke smlouvě na zpracování žádosti o dotaci, PD a VŘ 
                        8.  Závěr 
  

 1.Starosta přivítal přítomné zastupitele. Pak zahájil jednání zastupitelstva. 
Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Vyhotovením zápisu   pověřil  pí. 
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 následně schválilo akci Terénní úpravy pravého 
                 břehu Klejnarky-km 20,0709-20,3295, která v uvedené kilometráži zabezpečí 
                 zklidnění toku při povodních. Jako dodavatele projektové dokumentace OZ schvá- 
                 lilo firmu ProVak v.o.s. Kutná Hora. 
                       Výsledek hlasování:  všichni pro 
      
           3.  Na návrh starosty OZ schválilo nového správce místní sokolovny-pí. Vlastu Sucho- 
                melovou. OZ také schválilo, že náklady na topení v sokolovně budou při všech 
                sportovních akcích, organizovaných místními občany a jež nesledují finanční zisk, 
                hrazeny obcí.                                                                       
                      Výsledek hlasování:  všichni pro 

          4.  Na návrh starosty OZ schválilo cenovou nabídku firmy Kutná Hora.INFO  na vytvo- 
               ření a provozování profesionálních webových stránek obce. 
                     Výsledek hlasování:  všichni pro 
 
          5.  Na návrh starosty OZ projednalo a následně neschválilo nabídku firmy OJGAR
               Vrdy na odkoupení obecních zemědělských pozemků. 
                     Výsledek hlasování:  všichni proti

          6.  Na návrh místostarosty OZ projednalo a schválilo Smlouvu o dílo č. SOD  E336/3/ 
               2013 – Protipovodňová opatření /Digitalizovaný protipovodňový plán/, uzavřenou  
               mezi obcí a firmou Empemont.  
                        Výsledek hlasování:  všichni pro



         7.  Na návrh místostarosty OZ schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě na zpracování žádosti 
              o dotaci, PD a VŘ, uzavřený mezi obcí a ENVIPARTNER, s.r.o.
                       Výsledek hlasování:  všichni pro 
 
        8.   Závěrem starosta poděkoval členům zastupitelstva za aktivitu a jednání ukončil.

Zapsala: pí. Sedláčková Hana  
Močovice, 7.11. 2013

Ověřovatelé:
 

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

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

 
 
   
   


