
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 14/8

Den    :   4.6. 2014
Čas     :  19´30 h
Místo  :   OÚ 
Přítomni: pí. Rychetská, p. Kořínek, p. Kos, p. Truhlář, pí. Sedláčková, p. Kristek

Program:         1.  Zahájení  
2.  Kontrola usnesení

                        3.  Prodej travního traktoru VISION        
                        4.  Prodej obecních pozemků 

      5.  Smlouva příkazní + Dodatek č.1 
                        6.  Výběrové řízení na akci Zateplení zdravotního střediska Močovice
                        7.  Smlouvy o finanční účasti /lokalita V Lánech/ 

            8.  Smlouva o zrušení předkupního práva k nemovitostem na p.č. 742/52
            9.  Smlouvy o dílo na inženýrské sítě /lokalita V Lánech/
          10.  Refinancování úvěru
          11.  Finanční příspěvek na společenskou akci
          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. 
                           Výsledek hlasování:  všichni pro 
          
            3.  Na návrh předsedy výběrové komise OZ schválilo prodej travního traktoru VISION 
                 vítězi Veřejné výběrové soutěže č. 1/2014, p. Václavu Moravcovi, za nabídnutou 
                 cenu 5001,-Kč. Současně schválilo k tomu příslušnou Kupní smlouvu č. 1/14.        
                          Výsledek hlasování: všichni pro

           4.  Na návrh předsedy výběrové komise OZ schválilo prodej pozemků p.č. 764/4,   
                766/4, 766/5 a 767/2–vše vedeno jako plocha ostatní v k.ú. Močovice na LV10001, 
                za nabídnutou cenu 82.250,-Kč  vítězi Veřejné soutěže č. 2/2014, ZDV Krchleby. 
                Současně schválilo kupní smlouvu, uzavřenou mezi obcí a ZDV Krchleby.        
                          Výsledek hlasování:  všichni pro

          5.  Na návrh místostarosty OZ schválilo Smlouvu příkazní, uzavřenou mezi obcí a spo- 
               lečností Anylopex plus s.r.o. Praha, uzavřenou za účelem získat dotaci na projekt 
               Pořízení zametacího stroje pro Obec Močovice.  OZ současně schválilo Dodatek č.1 
               k výše uvedené smlouvě. 
                          Výsledek hlasování:  všichni pro

         6.   Na návrh předsedy výběrové komise OZ schválilo přidělení zakázky malého rozsahu
               Zateplení zdravotního střediska Močovice vítězi Veřejné výběrové soutěže, firmě
                STAVMIKA s.r.o. Velim.         
                         Výsledek hlasování:  všichni pro



 
        7.  Na návrh starosty OZ schválilo Smlouvy o finanční účasti na výstavbě vodovodu  a
             kanalizace V Lánech, uzavřené mezi obcí a  p. Vavřinou, mezi obcí a p. Prossem,
             mezi obcí a p. Loubem.                 
                         Výsledek hlasování: všichni pro

       8.  Na návrh starosty OZ schválilo Smlouvu o zrušení předkupního práva k nemovitostem,
            uzavřenou mezi obcí a p. Vrátilem Petrem, týkající se pozemku p.č. 742/52 v k.ú.
            Močovice /lokalita V Lánech/, neboť důvody k zachování předkupního práva
            pominuly. 
                         Výsledek hlasování:  všichni pro

       9.  Na návrh místostarosty OZ schválilo 2 Smlouvy o dílo na provedení staveb kanalizace 
            a veřejného osvětlení v lokalitě V Lánech, uzavřené mezi obcí a TES spol. s r.o. Čás- 
            lav, jako vítězem veřejné soutěže na provedení stavby vodovodu. 
                        Výsledek hlasování:  všichni pro

     10.  Na návrh předsedy výběrové komise OZ schválilo uzavření Smlouvy  10878/14/LCD 
            mezi obcí a Českou spořitelnou, vítězem Veřejné výběrové soutěže na refinancování 
            obecního úvěru /nabídnutá úroková sazba: 3M PRIBOR + 0,52%/. OZ současně 
            pověřilo starostu podpisem této smlouvy.  
                       Výsledek hlasování:  všichni pro

     12.  Na návrh starosty OZ schválilo finanční příspěvek 2.500,-Kč z obecního rozpočtu   
            na Společenskou akci v areálu sokolovny dne 5.7.2014.
                        Výsledek hlasování:  všichni pro

     

Zapsala: pí. Hana Sedláčková 
Močovice,  5.6. 2014

Ověřovatelé:
 

           -----------------------------------                              --------------------------------------
                         p. Kristek                                                                   starosta

        
           -----------------------------------                               ---------------------------------------
                    pí. Rychetská                                                             místostarosta
     

 
 
   
   


