
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 12/1

Den    :   19.1. 2012
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.  Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů

                        3.  Rozpočtové opatření č. 3.
                        4.  Smlouva o dílo s ENVIPARTNER s.r.o. Brno /rozhlas/
                        5.  Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě

      6.  Smlouva o společné úhradě nákladů na projekt Protipovodňová opatření  
Obce Močovice

                        7.  Žádost o nadační příspěvek na dětské hřiště 
            8  Žádost o provedení pozemkových úprav
            9..Žádost o dotaci na obnovu dětského víceúčelového hřiště u sokolovny

10. Finanční odměny
11. Jiné, závěr

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

       2. OZ na návrh starosty projednalo a schválilo Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů,  
připadajících na děti plnící povinnou školní docházku v ZŠ a MŠ Potěhy, uzavřenou mezi obcí 
a Obcí Potěhy.
                  Výsledek hlasování:  všichni pro
      
       3. OZ na návrh starosty projednalo a schválilo  Rozpočtové opatření č. 3 – Příloha č. 1.   /
příjmy – 219.780,-Kč, výdaje  - 516.980,-Kč,  financování 297.200,-Kč/.  

Výsledek hlasování:  všichni pro
                                                     
       4. OZ na návrh místostarosty projednalo a schválilo Smlouvu o dílo mezi obcí a 
ENVIPARTNER s.r.o. Brno, týkající se žádosti o dotaci na projekt Protipovodňová opatření 
Obce Močovice. 

Výsledek hlasování:  všichni pro         

      5.  OZ na návrh místostarosty projednalo a schválilo rovněž Dodatek č. 1 k výše uvedené 
smlouvě o dílo.
           Výsledek hlasování:  všichni pro

      6.  OZ na návrh místostarosty schválilo Smlouvu o společné úhradě nákladů na projekt ,  
mezi obcí a Obcí Krchleby.
           Výsledek hlasování:  všichni pro



7. OZ  na  návrh starosty projednalo a schválilo Žádost o nadační příspěvek Nadace 
ČEZ v rámci vyhlášeného grantového řízení Oranžové hřiště pro rok 2012. 

              Výsledek hlasování:  všichni pro

           8. OZ projednalo a schválilo Žádost o provedení pozemkových úprav v katastrálním 
území Močovice.
         Výsledek hlasování:  všichni pro

          9. OZ na návrh místostarosty projednalo a schváliložádost o finanční dotaci ze 7. výzvy 
MAS Lípa pro venkov na projekt Obnova dětského víceúčelového hřiště v Močovicích u 
sokolovny.

Výsledek hlasování:  všichni pro 

 10.  OZ na návrh starosty projednalo a schválilo finanční odměny za činnost v roce 2011 
těmto občanům:  pí. Suchomelová     3.000,-Kč  /za vedení místní knihovny/

                        pí. Chadimová          800,-Kč  /za relace v obecním rozhlasu/
                        pí. Čepková             400,-Kč  /za relace v obecním rozhlasu/
                        p. Moravec T         2.000,-Kč /za práci s nejmladšími členy SDH/
                        pí. Lišková             1.000,-Kč /za práci v sociální oblasti/
                        p. Sús                     2.000,-Kč /za příkladnou pracovní činnost/ 
                        sl. Komendová      1.000,-Kč/za vedení obecního webu/ 
Výsledek hlasování:  všichni pro

11. OZ na návrh pana Truhláře schválilo zhotovení a umístění poutače s nabídkou 
obecních stavebních pozemků.

Výsledek hlasování:  všichni pro

12.Závěrem starosta  členům OZ poděkoval za aktivní přístup k jednání a zasedání 
ukončil.

Zapsala: pí. Hana Sedláčková 
Močovice, 20.1.2012

Ověřovatelé:

-------------------------------------                                   --------------------------------------
         pí. Rychetská                                                                         starosta

-----------------------------------                                       ---------------------------------------
           pí. Titzeová                                                                        místostarosta
   



 
 
   
   


