
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 14/13

Den    :   17.9. 2014
Čas     :  19´30 h
Místo  :   OÚ 
Přítomni: pí. Sedláčková, p. Kořínek, p. Kos, p. Truhlář, p. Kristek, pí. Rychetská

Program:         1.  Zahájení  
2.  Kontrola usnesení

                        3.  Rozpočtový doklad č. 3       
                        4.  Smlouva na koupi zametacího stroje 

            5.  Smlouva o smlouvě budoucí kupní
            6.  Smlouva o smlouvě budoucí o nájmu zametacího stroje
            7.  Vodovod Močovice-V Lánech, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
            8.  Kanalizace Močovice-V Lánech, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
            9.  Močovice-rekonstrukce VO II. etapa, Dodatek č. 1 ke Smlouvě  o dílo
          10.  Protipovodňová opatření Obce Močovice, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
          11.  Finanční příspěvek pro TJ Sokol Močovice
          12.  Finanční příspěvek na Turnaj
          13.  Ostatní, 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 projednalo a schválilo Rozpočtový doklad č. 3, navyšující    
                 schválený obecní rozpočet o 2.653.876,74 Kč v příjmech i ve výdajích. Změnu      
                 rozpočtu vyvolaly především realizované investiční akce.  /Příloha č. 1/        
                          Výsledek hlasování: všichni pro

           4.  Na návrh místostarosty OZ schválilo Kupní smlouvu č. prodávajícího: 441/14,   
                uzavřenou mezi Obcí Močovice a obchodní firmou KOBIT, spol. s r.o. Praha 6,
                vítězem veřejné zakázky, na prodej a koupi samosběrného zametacího stroje.
                         Výsledek hlasování:  všichni pro

          5.  Na návrh místostarosty OZ schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí kupní, uzavřenou 
               mezi Obcí Močovice a ZDV Krchleby a.s., řešící prodej a koupi zametacího stroje. 
                        Výsledek hlasování:  všichni pro 

         6.  Na návrh místostarosty OZ projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o náj-  
              mu zametacího stroje, uzavřenou mezi Obcí Močovice a ZDV Krchleby a.s. 
                        Výsledek hlasování:  všichni pro



         7.  Na návrh místostarosty OZ projednalo a následně schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
              o dílo na akci Vodovod Močovice-V Lánech.
                          Výsledek hlasování:  všichni pro

        8.  Na návrh místostarosty OZ projednalo a následně schválilo Dodatek č. 1  ke Smlouvě 
             o dílo na akci Kanalizace Močovice-V Lánech.
                          Výsledek hlasování:  všichni pro            

       9.  Na návrh místostarosty OZ projednalo a následně schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
            o dílo na akci Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa.
                          Výsledek hlasování:  všichni pro

    10.  Na návrh místostarosty OZ projednalo a následně schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
           o dílo č. SOD E 336/3/2013 na akci Protipovodňová opatření Obce Močovice.
                         Výsledek hlasování:  všichni pro

    11.  Na návrh starosty OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 30.000,-Kč pro TJ Sokol 
           Močovice na nákup 2 ks fotbalových brán pro žákovské soutěže.
                         Výsledek hlasování:  všichni pro            

   12.  Na návrh místostarosty OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 2.000,-Kč na uspořá-
          dání turnaje ve stolním tenisu.
                         Výsledek hlasování:  všichni pro

   13.  V souladu s upozorněním p. Truhláře na zhoršující se situaci v bezpečnosti na obcích
          a významnému snížení nákladů na provoz zrekonstruovaného veřejného osvětlení, OZ 
          schválilo provoz místního veřejného osvětlení po celou noc – zatím zkušebně do 
          30.4.2015.    
                        Výsledek hlasování:  všichni pro

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

Zapsala: pí. Sedláčková Hana 
Močovice,  18.9.2014

Ověřovatelé:         -----------------------------------                      ---------------------------------- 
                                        pí. Rychetská                                                    starosta

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

 
 
   



   


