
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 12/2

Den    :   15.2. 2012
Čas     :  19´30 h
Místo  :  úřadovna OÚ

Přítomni: p. Kořínek, p. Kristek, p. Kos, pí. Rychetská, pí. Sedláčková,
Omluveni : pí. Titzeová, p. Truhlář

 Program:         1.  Zahájení  
2.  Záměr obce č. 1/12/Z

                        3.  Přidělení zakázky na akci Vodovod Močovice-V Lánech
                        4.  Přidělení zakázky na akci Komunikace Močovice-Lány
                        5.  Přidělení zakázky na akci Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení

      6.  Smlouva o poskytnutí dotace z krajského rozpočtu 
                        7.  Žádost o dotaci z MMR 

            8  Nabídka služeb firmy ZERS
            9..Jiné, závěr

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

1. Na návrh starosty OZ projednalo a schválilo Záměr obce č. 1/12/Z - prodej obecního 
pozemku p.č. 99/2 v katastrálním území Močovice, o výměře 74 m2, vedeného na LV 
10001 jako orná půda./Příloha č. 1/

                   Výsledek hlasování:  všichni pro

       2. Předseda výběrové komise, zřízené na posouzení nabídek zadávacího řízení pro výběr 
dodavatele akce Vodovod Močovice-V Lánech, seznámil OZ s průběhem výběrového řízení. 
Následně seznámil OZ s hodnocením nabídek a předložil Zprávu o hodnocení nabídek.  Jako 
nejvýhodnější byla komisí vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou uchazeče 
Stavitelství Řehoř, s.r.o. Vrážská 322, 252 28 Černošice. OZ se s hodnocením komise 
ztotožnilo a rozhodlo, že zakázka Vodovod Močovice-V Lánech bude přidělena výše 
uvedenému uchazeči.
                  Výsledek hlasování:  všichni pro
      
       3. Předseda výběrové komise, zřízené na posouzení nabídek zadávacího řízení pro výběr 
dodavatele akce Komunikace Močovice Lány, seznámil OZ s průběhem výběrového řízení. 
Následně seznámil OZ s hodnocením nabídek a předložil Zprávu o hodnocení nabídek. Jako 
nejvýhodnější byla komisí vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou uchazeče TES, 
spol. s r.o. Vrchovská 1354, 286 01  Čáslav. OZ se s hodnocením komise ztotožnilo a 
rozhodlo, že zakázka Komunikace Močovice-Lány bude přidělena výše uvedenému uchazeči.

Výsledek hlasování:  všichni pro
                                                     
       4. Předseda výběrové komise, zřízené na posouzení nabídek zadávacího řízení pro výběr 
dodavatele akce Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení, seznámil OZ s průběhem 
výběrového řízení. Následně seznámil OZ s hodnocením nabídek a předložil Zprávu o 



hodnocení nabídek. Jako nejvýhodnější byla komisí vyhodnocena nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou uchazeče TES, spol. s r.o. Vrchovská 1354, 286 01  Čáslav. OZ se s 
hodnocením komise ztotožnilo a rozhodlo, že zakázka Močovice-rekonstrukce veřejného 
osvětlení bude přidělena výše uvedenému uchazeči. 

Výsledek hlasování:  všichni pro         

      5.  OZ na návrh starosty projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z 
rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v 
rámci Tématického zadání Vodohospodářská infrastruktura.
           Výsledek hlasování:  všichni pro

      6.  OZ na návrh starosty projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na akci Dětské 
hřiště v Močovicích z dotačního programu MMR a odsouhlasilo spoluúčast obce na této akci 
ve výši 30,1%.
           Výsledek hlasování:  všichni pro

7. Starosta předložil OZ Nabídku služeb pro Obec Močovice od firmy ZERS, spol. s 
r.o. Kutná Hora, na likvidaci stavebního, objemného a bioodpadu formou kontejnerů 
za zvýhodněnou paušální cenu. OZ považuje nabídku za výhodnou. Jejímu plnému 
využití ale momentálně brání podmínka, že jednotlivé druhy odpadů nesmí být 
znečištěny. Do vyřešení tohoto problému bude obec nabídku využívat na jednorázové 
akce.

              Výsledek hlasování:  všichni pro

           8. Pí. Rychetská informovala OZ o připravenosti akce k MDŽ, která se uskuteční 
17.3.2012 v místní sokolovně. OZ vzalo na vědomí, že akce je zabezpečena.
         Výsledek hlasování:  všichni pro

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

Zapsala: pí. Hana Sedláčková 
Močovice, 17.2.2012

Ověřovatelé:

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

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



 
 
   
   


