
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 14/9

Den    :   18.6. 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.  Účetní závěrka obce za r. 2013       
                        4.  Závěrečný účet obce za r. 2013  

      5.  Nápravná opatření z přezkoumání hospodaření obce za r. 2013
                        6.  Rozpočtové opatření č. 2
                        7.  Rozpočtový výhled obce do r. 2018 

            8.  Společensky účelné pracovní místo
           9.  Informace ze semináře Rozhodování volených zástupců a jeho trestněprávní
                souvislosti
         10.  Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. S-0874/OPŽ/2014
         11.  Ostatní, 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 starosty OZ projednalo Účetní závěrku za r. 2013, kterou předložila   
                 účetní obce. Přílohami závěrky jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, zpráva 
                 o výsledku přezkoumání hospodaření a inventarizační zpráva, vše za r. 2013 a za 
                 Obec Močovice. OZ  schválilo Účetní závěrku obce za r. 2013 – Příloha č. 1.      
                  všemi hlasy.        
                           Výsledek hlasování: všichni pro

           4.  Na návrh starosty OZ projednalo Závěrečný účet obce za r. 2013. Vzhledem k
                chybám a nedostatkům zjištěným při přezkoumání hospodaření obce auditorem,
                OZ schválilo Závěrečný účet obce Močovice za r. 2013  s výhradou-Příloha č. 2. 
                          Výsledek hlasování:  všichni pro

          5.  Na návrh starosty OZ projednalo nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků 
               zjištěných auditorem při přezkoumání hospodaření za r. 2013. Soubor nápravných 
               opatření /Příloha č. 3/ OZ schválilo.      
                          Výsledek hlasování:  všichni pro

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



         7.  Na návrh starosty OZ projednalo a následně schválilo Rozpočtový výhled obce Močo- 
              vice do r. 2018 -Příloha č. 5.
                         Výsledek hlasování: všichni pro

       8.  Na návrh starosty OZ schválilo podání Žádosti o příspěvek na společensky účelné pra- 
            covní místo na jednoho pracovníka.         
                        Výsledek hlasování:  všichni pro

       9.  Starosta informoval OZ o semináři na téma Rozhodování volených zástupců a jeho 
            trestněprávní souvislosti. Na základě získaných poznatků OZ projednalo doposud 
            uzavřené smlouvy o nájmu obecního majetku a opětovně schválilo částku nájemného, 
            uvedenou ve všech těchto smlouvách, jako správnou. Obec se vždy takto svrchovaně 
            a uvážlivě rozhodla, neboť politické hledisko jednoznačně převážilo nad ekonomic-
            kým.
                       Výsledek hlasování:  všichni pro

    10.  Na návrh starosty OZ schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
           Středočeského kraje ze SFŽP a zemědělství ev. č. S-0874/OŽP/2014 včetně Přílohy č.1
           na realizaci akce Vodovod Močovice-Lány.
                       Výsledek hlasování:  všichni pro

    11.  V ostatním starosta navrhl uhradit z obecního rozpočtu náklady na mobilní sociální
           zařízení, zapůjčené pro fotbalový turnaj v Cihelně. 
                      Výsledek hlasování:  všichni pro 

    12.  Závěrem starosta poděkoval zastupitelům za aktivní přístup k jednání.

Zapsala: pí. Hana Sedláčková 
Močovice,  20.6. 2014

Ověřovatelé:
 

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

        
          

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

 
 
   
   


