
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 13/17

Den    :   4.12. 2013
Čas     :  19´30 h
Místo  :   OÚ 
Přítomni: pí. Sedláčková, pí. Rychetská, p. Kořínek, p. Kos, p. Kristek 

Program:         1.  Zahájení  
2.  Kontrola usnesení

                        3.  Návrh rozpočtu na r. 2014       
                        4.  Linková doprava – dodatek ke smlouvě  

      5.  Žádost o finanční příspěvek Městské nemocnice Čáslav   
                        6.  MAS Lípa
                        7.  Samotěžba palivového dřeva v r. 2014                         
                        8.  Smlouva o dílo na  prodloužení kanalizace
                        9.  Spoluúčast obce na akci Oprava sportovních kabin TJ Sokol Močovice 

    10.  Rozpočtový doklad č. 000003
    11.  Smlouva o dílo č. 2013/12/03/H006 – Dětské hřiště
    12.  Závěr 

  

 1.Starosta  zahájil jednání zastupitelstva přivítáním. Konstatoval, že zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. Vyhotovením zápisu pověřil pí.Sedláčkovou. Ověřovateli zápisu 
stanovil pí. Rychetskou a p. Kristka. Potom seznámil přítomné s navrženým 
programem zasedání. Program byl schválen všemi zastupiteli.

      2.  OZ provedlo kontrolu usnesení z minulého zasedání. Nebyly zjištěny závady. 
                                                                                                    
            3.  Předseda Finančního výboru seznámil OZ s návrhem rozpočtu na r. 2014. OZ ná- 
                 vrh projednalo a po nepodstatných doporučeních a úpravách konečnou podobu 
                 Návrhu obecního rozpočtu pro rok 2014  schválilo – Příloha č. 1.
                            Výsledek hlasování: všichni pro

           4.  Na návrh starosty OZ projednalo a schválilo Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 651/336/  
                2008  o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní  
                dopravní obslužnosti, uzavřený mezi obcí a ARRIVA Východní Čechy, a.s..
                           Výsledek hlasování:  všichni pro 
 
          5.  Na návrh starosty OZ schválilo finanční příspěvek pro Městskou nemocnici Čáslav 
               v roce 2014 ve výši 5.000,- Kč .  
                          Výsledek hlasování:  všichni pro

          6.  Na návrh starosty OZ schválilo zařazení správního území Obce Močovice do územní 
               působnosti MAS Lípa pro venkov na období 2014 – 2020. Schválením zařazení do 
               územní působnosti MAS nevznikají obci žádné závazky vůči MAS. 
                         Výsledek hlasování:  všichni pro

         7.  Na návrh starosty  OZ schválilo pro rok 2014 cenu 1m3 palivového dřeva, vyrobe- 



              ného samotěžbou v obecních lesích, ve výši 150,-Kč.           
                        Výsledek hlasování:  všichni pro 
 
        8.   Na návrh starosty OZ projednalo a schválilo Smlouvu o dílo na akci Kanalizace Mo-
              čovice-II. Etapa, uzavřenou mezi obcí a VHS Vrchlice-Maleč, a.s.
                       Výsledek hlasování:  všichni pro

        9.  Na návrh místostarosty OZ schválilo finanční spoluúčast obce ve výši 10% na akci
             Oprava sportovních kabin TJ Sokol Močovice, bude-li na ni přidělena dotace. 
                       Výsledek hlasování:  všichni pro

      10.  Na návrh starost OZ projednalo a následně schválilo úpravu rozpočtu dle Rozpočto-
             vého dokladu č. 3 – Příloha č. 2.
                      Výsledek hlasování:  všichni pro

      11.  Na návrh starosty OZ schválilo Smlouvu o dílo č. 2013/12/03/H006 na akci  Dětské
             hřiště v Močovicích, uzavřenou mezi obcí a TEWIKO systems, s.r.o. Liberec. V pří-
             padě nepřidělení dotace z prostředků MMR tato smlouva pozbývá platnost.
                      Výsledek hlasování:  všichni pro

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

Zapsala: pí. Sedláčková Hana   
Močovice, 8.12. 2013

Ověřovatelé:
 

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

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

 
 
   
   


