
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 14/1

Den    :   15.1. 2014
Čas     :  19´30 h
Místo  :   OÚ 
Přítomni: pí. Sedláčková, pí. Rychetská, p. Kořínek, p. Kos, p. Kristek, p. Truhlář

Program:         1.  Zahájení  
2.  Kontrola usnesení

                        3.  Obecně závazná vyhláška č. 1/14 /komunální odpad/       
                        4.  Smlouva o úschově věci – mobiliáře v obecní kapli   

      5.  Smlouva č. 12185551 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR   
                        6.  Rozpočtové opatření č. 4 
                        7.  Sponzorská smlouva č. 2131612 mezi obcí a ZDV Krchleby                         
                        8.  Finanční odměny občanům za r. 2013
                        9.  Úprava odměn zastupitelům dle nařízení vlády ze dne 18.12.2013
                      10.  Závěr
  

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

      2.  OZ provedlo kontrolu usnesení z minulého zasedání. Nebyly zjištěny závady. 
                           Výsledek hlasování:  všichni pro 
          
            3.  Na návrh starosty OZ schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/14-o místním 
                 poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
                 a odstraňování komunálních odpadů – Příloha č. 1.            
                            Výsledek hlasování: všichni pro

           4.  Na návrh starosty OZ projednalo návrh Smlouvy o úschově věci - mobiliáře         
                v obecní kapli mezi obcí a Římskokatolickou farností Bykáň.  Vzhledem k tomu,že 
                není specifikována hodnota mobiliáře a smlouva neřeší problematiku jeho pojištění,
                OZ smlouvu neschválilo.            
                          Výsledek hlasování:  všichni proti 
 
          5.  Na návrh starosty OZ schválilo Smlouvu č. 12128551 o poskytnutí podpory ze Stát- 
               ního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP, uzavřenou  
               mezi Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 
               148 00  Praha 11 a Obcí Močovice, podepsanou zástupcem Fondu dne 11.12.2013. 
                         Výsledek hlasování:  všichni pro

          6.  Na návrh starosty OZ projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4 -  Příloha č. 2. 
                         Výsledek hlasování:  všichni pro

         7.  Na návrh starosty  OZ  schválilo Sponzorskou smlouvu č. 2131612, uzavřenou mezi 



              ZDV Krchleby, a.s. se sídlem Krchleby 1, PSČ 286 01 a Obcí Močovice.           
                       Výsledek hlasování:  všichni pro 
 
        8.   Na návrh starosty OZ projednalo a schválilo finanční odměny za činnost v roce 2013
              těmto občanům:                                                                                                      
               Suchomelová Božena                         3.000,-Kč  /za vedení místní knihovny/
               Čepková Oldřiška                               1.200,-Kč / za relace v místním rozhlasu/
               Lišková Jindřiška                                1.000,-Kč /za práci v sociální oblasti/
               Komendová Lucie                                  500,-Kč /za obecní web/
               Samková Petra                                    3.000,-Kč /za redigování čtvrtletníku/  
               Sus Miroslav                                       3.000,-Kč /za práce pro obec/
               Moravec Tomáš                                  2.000,-Kč /za práci s dětmi/
               Kroupová Zdeňka                                   500,-Kč /za práci s dětmi/ 
               Málková Olga                                         500,-Kč /za práci s dětmi/                     
               Musilová Markéta                                   500,-Kč /za práci s dětmi/
                       Výsledek hlasování:  všichni pro

        9.  Na návrh starosty OZ v souladu s nařízením vlády ze dne 18.12.2013, kterým se mění 
             nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,  
             projednalo a schválilo s platností od  1.1.2014 tyto měsíční odměny:
             starosta obce                                                                      12.000,-Kč
             místostarosta                                                                     10.000,-Kč
             člen zastupitelstva a předseda výboru nebo komise            1.500,-Kč
             člen zastupitelstva                                                               1.000,-Kč 
                      Výsledek hlasování:  všichni pro

      10. Závěrem starosta přítomným poděkoval za aktivní přístup k jednání.

Zapsala: pí. Sedláčková Hana   
Močovice, 19.1. 2014

Ověřovatelé:
 

            -----------------------------------                              --------------------------------------
                         p. Truhlář                                                              starosta

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

 
 
   
   


