
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 14/12

Den    :   3.9. 2014
Čas     :  19´30 h
Místo  :   OÚ 
Přítomni: pí. Sedláčková, p. Kořínek, p. Kos, p. Truhlář, p. Kristek

Program:         1.  Zahájení  
2.  Kontrola usnesení

                        3.  Příspěvek na turnaj v nohejbalu       
                        4.  Dotace na akci Močovice-obnova veřejného osvětlení II. etapa 

            5.  Dotace na akci Vodovod Močovice-Lány
            6.  Dotace na akci SDH Močovice-zásahová hasičská technika
            7.  Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP č. 14170743
            8.  Lávka pro pěší II. přes Klejnarku 
            9.  Schválení vítěze veřejné soutěže na pořízení zametacího stroje.
          10.  Ostatní, závěr

  1.Starosta  zahájil jednání zastupitelstva přivítáním. Konstatoval, že zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. Vyhotovením zápisu pověřil pí. Sedláčkovou. Ověřovateli zápisu 
stanovil p. Truhláře 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 schválilo finanční příspěvek ve výši 1.500,- Kč na turnaj   
                 v nohejbalu, pořádaný p. Chvátilem dne 6.9.2014 pod záštitou obce.      
                          Výsledek hlasování: všichni pro

           4.  Na návrh místostarosty OZ schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského  
                kraje a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. FRO/POV/016663/2014 na akci
                Močovice-obnova veřejného osvětlení II. etapa.
                Dotace celkem:                        639.000,-Kč           
                Vlastní zdroje obce celkem:      34.307,-Kč
                Celkové náklady:                     673.307,-Kč
                          Výsledek hlasování:  všichni pro

          5.  Na návrh místostarosty OZ schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje 
               a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. FŽP/VOD/016664/2014 na akci 
               Vodovod Močovice-Lány.
               Dotace celkem:                       1.500.000,-Kč 
               Vlastní zdroje obce celkem:      718.342 ,-Kč            
               Celkové náklady:                   2.218.342,-Kč 
                         Výsledek hlasování:  všichni pro 

         6.  Na návrh místostarosty OZ schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje



              a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. HAS/SDH/016669/2014 na akci 
              SDH Močovice-zásahová hasičská technika.                    
              Dotace celkem:                        42.239,-Kč
              Vlastní zdroje obce celkem:      5.000,-Kč
              Celkové náklady:                    47.239,-Kč  
                         Výsledek hlasování:  všichni pro

         7.  Na návrh starosty OZ schválilo přijetí dotace z Operačního programu Životní prostře- 
              dí a uzavření Smlouvy č. 14170743 o poskytnutí dotace na akci Zateplení zdravotní- 
              ho střediska Močovice ve výši 12.350,98Kč a závazek MŽP o poskytnutí dotace 
              ze státního rozpočtu ve výši maximálně 209.966,77Kč.
                         Výsledek hlasování:  všichni pro

        8.  Na návrh starosty OZ projednalo a následně schválilo technický návrh Lávky   
             pro pěší č. II. /u autobusové zastávky/ a Smlouvu na vypracování dokumentace
            ke stavebnímu povolení v rozsahu dle technických standardů, uzavřenou mezi obcí  
            a ing. Miloslavem Bártou /IČ: 64175251/.
            geologický průzkum:                    41.000,-Kč             
            DPS:                                             71.300,-Kč          
            celkem:                                       112.300,-Kč
                         Výsledek hlasování:  všichni pro            

       9.  Na návrh starosty OZ v souladu s Výzvou na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku 
            zařízení Samosběrný zametací stroj, v rámci projektu Pořízení zametacího stroje
            pro Obec Močovice, schválilo jako vítěze firmu KOBIT, jejíž nabídka získala 
            nejvyšší bodové ohodnocení dle zadaných propozic.
                        Výsledek hlasování:  všichni pro

    10.  V ostatním předložil p. Truhlář Jaroslav dopis pana Potměšila Miroslava ze dne  
           24.8.2014, adresovaný obecnímu zastupitelstvu. Starosta dopis, zpochybňující akci
           Rekonstrukce veřejného osvětlení , členům OZ přečetl. OZ vzalo dopis p. Potměšila 
           na vědomí a pověřilo starostu obce vyhotovením odpovědi, přičemž doporučilo
           využít dokumenty, které byly předloženy při úspěšné žádosti o finanční dotaci.
                       Výsledek hlasování:  všichni pro

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

Zapsala: pí. Sedláčková Hana 
Močovice,  7.9.2014

Ověřovatelé:         -----------------------------------                      ---------------------------------- 
                                         p. Kristek                                                         starosta

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



 
 
   
   


