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

Den    :   1.10. 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.  Smlouva č. SML-2014-400-000769       
                        4.  Smlouva o reklamní spolupráci č. 26/2014

            5.  Stížnost manželů XXX
            6.  Záměr obce č. 3/14/Z na pronájem provozovny kadeřnictví
            7.  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. Kristek. 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 Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních    
                 vod  č. SML-2014-400-000769, uzavřenou mezi VHS Vrchlice-Maleč a.s. /provo- 
                 zovatel/ a Stavitelstvím Řehoř, s.r.o. /odběratel/ v níž Obec Močovice figuruje        
                 jen jako vlastník zařízení.         
                          Výsledek hlasování: všichni pro

           4.  Na návrh starosty OZ schválilo Smlouvu o reklamní spolupráci č. 26/ 2014, uzavře- 
                nou mezi obcí /jako zřizovatelem MŠ/ a  Kooperativa pojišťovnou, a.s.. V souladu
                s jejím zněním obec získá od pojišťovny částku 15.000,-Kč za umístění reklam-
                ního poutače na obecním sportovišti a  rozsev materiálů pojišťovny v MŠ.         
                         Výsledek hlasování:  všichni pro

          5.  Starosta seznámil OZ se stížností manželů XXX                                   , bytem 
               Močovice čp. X, ze dne 22.9.2014, na „jednání OZ ve věci rekonstrukce obecního  
               objektu čp. 96 /zdravotní středisko/ a na důsledky, způsobené tímto jednáním“. 
               OZ pověřilo starostu obce vyhotovením odpovědi, přičemž schválilo zaústění deš-
               ťového svodu do zasakovací jámy, přestavbu staticky narušeného zděného objektu, 
               a vhodnější napojení nájezdu na obecní pozemek p.č. 615/1. Zbývající body stížnosti
               pokládá OZ za samoúčelné a stížnost jako celek za pokus o umělé vytváření problé- 
               mů.      
                        Výsledek hlasování:  všichni pro 

         6.  Na návrh pí. Rychetské OZ projednalo a následně schválilo Záměr obce č. 3/14/Z  



              pronajmout provozovnu kadeřnictví v obecním objektu čp. 96.  /Příloha č. 1/ 
                      Výsledek hlasování:  všichni pro

         7.  Závěrem starosta poděkoval členům OZ za aktivní přístup k právě ukončenému jed-
              nání a za spolupráci v průběhu končícího volebního období.

Zapsala: pí. Sedláčková Hana 
Močovice,  10.9.2014

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

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

 
 
   
   


