
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 11/17

Den    :   21.12. 2011
Čas     :  19´30 h
Místo  :  úřadovna OÚ

Přítomni: p. Kořínek, p. Kristek, p. Kos, pí. Rychetská, pí. Sedláčková, pí. Titzeová,  p. Truh-. 
lář

 Program:         1.  Zahájení  
2.  Komunikace Močovice - Lány

                        3.  Vodovod Močovice – V Lánech
                        4.  Močovice – rekonstrukce veřejného osvětlení
                        5.  Dodatek k pojistné smlouvě

      6.  Plán odpisů pro rok 2012
                        7.  Poplatek za svoz a nakládání s komunálním odpadem v roce 2012 

            8  Poplatek ze psů pro rok 2012
            9.  Jiné, závěr

1. Starosta přivítal přítomné zastupitele. Pak zahájil jednání zastupitelstva . 
Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Vyhotovením zápisu pověřil pí. 
Sedláčkovou Hanu, ověřovateli zápisu stanovil p. Truhláře a p. Kristka.    Potom 
seznámil přítomné s navrženým programem. Program byl schválen všemi přítomnými 
zastupiteli.

       2. OZ na návrh starosty schválilo Výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu 
Komunikace Močovice – Lány ... Příloha č. 1. 
                  Výsledek hlasování:  všichni pro
      
       3. OZ na návrh starosty schválilo Výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu 
Vodovod Močovice – V Lánech... Příloha č. 2.

Výsledek hlasování:  všichni pro
                                                     
       4. OZ na návrh starosty schválilo Výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu 
Močovice – rekonstrukce veřejného osvětlení ... Příloha č. 3.

Výsledek hlasování:  všichni pro         

      5.  OZ na návrh místostarosty schválilo Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě  1508975644 – 
Pojištění obecního majetku -Region, uzavřené obcí s GENERALI POJIŠŤOVNOU. 
           Výsledek hlasování:  všichni pro

      6.  OZ na návrh starosty schválilo Plán odpisů pro rok 2012 ve výši 1.492.347,-Kč. 
           Výsledek hlasování:  všichni pro

7. OZ  na  návrh starosty projednalo a schválilo poplatek za svoz a nakládání s 
komunálním odpadem pro rok 2012 ve výši 500,-Kč za občana s trvalým bydlištěm v 
obci a za rekreační domek v obci.

              Výsledek hlasování:  všichni pro



           8. OZ projednalo a schválilo poplatek ze psů pro rok 2012 ve výši 50,-Kč za prvého a 
75,-Kč za každého dalšího psa.   
         Výsledek hlasování:  všichni pro

           9.  OZ vzalo na vědomí rozhodnutí komise veřejného pořádku udělit pokutu ve výši 
500,-Kč  p. Petru Tesařovi za lesní pych. 

 10.  OZ vzalo na vědomí informaci starosty o možnosti řešit  protipovodňová opatření 
na řece Klejnarce formou komplexní pozemkové úpravy.

11.Závěrem starosta informoval o aktuálním dění v obci, členům OZ poděkoval za 
aktivní přístup k jednání a zasedání ukončil.

Zapsala: pí. Hana Sedláčková 
Močovice, 29.12.2011

Ověřovatelé:

-------------------------------------                                   --------------------------------------
         p. Truhlář                                                                         starosta

-----------------------------------                                       ---------------------------------------
           p. Kristek                                                                        místostarosta
   

 
 
   
   


