
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 14/5

Den    :   16.4. 2014
Čas     :  19´30 h
Místo  :   OÚ 
Přítomni: pí. Rychetská, p. Kořínek, p. Kos, p. Truhlář, pí. Sedláčková

Program:         1.  Zahájení  
2.  Kontrola usnesení

                        3.  Rozpočtové opatření č. 1/14       
                        4.  Veřejná soutěž č. VS 1/2014 na prodej travního traktoru

      5.  Veřejná soutěž č. VS 2/2014 na prodej pozemků  
                        6.  Oficiální adresa TJ SOKOL Močovice   
                        7.  Projekt na zklidnění dopravy a bezpečnost provozu na silnici II. třídy 
                        8.  Přidělení zakázky na akci Vodovod Močovice-Lány
                        9.  Přidělení zakázky na akci Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení
                      10.  Vyhlášení výběrového řízení na refinancování stávajícího úvěru
                      11.  Žádost o dotaci z OPŽP na úklidový vůz
                      12.  Finanční podpora turnaje v nohejbalu  
                      13.  Finanční podpora turnaje ve stolním tenisu  
                      14.  Materiální dovybavení oddílu stolního tenisu   
                      15.  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 Rozpočtové opatření č. 1/14  /Příloha č. 1/.       
                           Výsledek hlasování: všichni pro
                
            4.  Na návrh starosty OZ  projednalo a  následně schválilo vyhlášení Veřejné soutěže 
                 č. VS 1/2014 na prodej ojetého travního traktoru /Příloha č. 2/. 
                           Výsledek hlasování:  všichni pro 
 
           5.  Na návrh starosty OZ projednalo a následně schválilo vyhlášení Veřejné soutěže   
               č. VS 2/2014 na prodej obecních pozemků v lokalitě Řepník p.č.  764/4 (výměra      
               63 m2), p.č. 766/4 (41 m2), p.č. 766/5 (115 m2) a p.č. 767/2 (110 m2), vedených na 
               na LV 10001 jako plocha ostatní, v k.ú. Močovice /Příloha č. 3/. 
                          Výsledek hlasování:  všichni pro
         
          6.  Na návrh starosty  OZ  schválilo tuto oficiální adresu  TJ SOKOL Močovice:          
              Močovice 26, 286 01  Čáslav.        
                        Výsledek hlasování:  všichni pro 



 
        7.  Na návrh starosty OZ schválilo zadat vypracování projektové dokumentace na zklid-  
             nění dopravy a zvýšení bezpečnosti v silniční dopravě na silnici II. třídy v obci  firmě
             Projektová a konzultační kancelář pro dopravní stavby Kutná Hora.           
                         Výsledek hlasování:  všichni pro

        8.  Předseda výběrové komise, zřízené na posouzení nabídek zadávacího řízení pro výběr 
             dodavatele akce Vodovod Močovice-V Lánech, seznámil OZ s průběhem výběrového 
             řízení. Následně předložil Zprávu o hodnocení nabídek. Jako nejvýhodnější byla ko- 
             misí vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou uchazeče TES, spol. s r.o.,  
             Vrchovská 1354, 286 01  Čáslav. OZ se s hodnocením komise ztotožnilo a schválilo, 
             že realizace akce bude přidělena výše uvedenému uchazeči. OZ současně schválilo 
             smlouvu na zhotovení díla.     
                        Výsledek hlasování: všichni pro

       9.  Předseda výběrové komise, zřízené na posouzení nabídek zadávacího řízení pro výběr 
            dodavatele akce Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa seznámil OZ
            s průběhem výběrového řízení. Následně předložil Zprávu o hodnocení nabídek. Jako 
            nejvýhodnější byla komisí vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou uchaze-
            če TES, spol. s r.o., Vrchovská 1354, 286 01  Čáslav. OZ schválilo, že realizace akce 
            bude přidělena tomuto uchazeči. OZ současně schválilo smlouvu na zhotovení díla.
                      Výsledek hlasování:  všichni pro

    10.  Na návrh místostarosty OZ schválilo vyhlášení výběrového řízení na refinancování 
           stávajícího úvěru obce.
                      Výsledek hlasování:  všichni pro

    11.  Na návrh místostarosty OZ projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z OPŽP
           na úklidový vůz.  
                     Výsledek hlasování:  všichni pro

   12.  Na návrh místostarosty OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč z rozpočtu  
          obce na turnaj v nohejbalu.
                    Výsledek hlasování:  všichni pro 

  13.  Na návrh místostarosty OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč z rozpočtu
         obce na turnaj ve stolním tenisu. 
                   Výsledek hlasování:  všichni pro

  14.  Na návrh místostarosty OZ schválilo úhradu nákladů z rozpočtu obce na pořízení zábran 
         pro oddíl stolního tenisu.
                  Výsledek hlasování:  všichni pro

  15.  Závěrem starosta členům OZ poděkoval za aktivitu během jednání.

Zapsala: pí. Hana Sedláčková 
Močovice,  18.4. 2014



Ověřovatelé:
 

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

        
           -----------------------------------                               ---------------------------------------
                         p. Truhlář                                                             místostarosta
     

 
 
   
   


