
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 13/6

Den    :   17.4. 2013
Čas     :  19´30 h
Místo  :   obecní budova čp. 96 

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

 
Program:         1.  Zahájení  

2.  Rozpočtový doklad č. 000001
                        3.   Cenová nabídka č. 2      
                        4.   Lesní stezka pro chodce 

      5.   Poplatek v MŠ
                        6.  Oprava Pomníku padlým
                        7.  Žádost manželů Novotných
                        8.  Přijetí daru /místní pohřebiště/
                        9.  Závěr
  

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

2. Na návrh starosty zastupitelstvo schválilo Rozpočtový doklad č. 000001 /Příloha č. 1/. 
Úprava rozpočtu byla vyvolána dotací na prezidentské volby a vyúčtováním daně z 
příjmů.        

              Výsledek hlasování:  všichni pro

3.  Na návrh starosty OZ projednalo a následně schválilo Cenovou nabídku č. 2  firmy 
ProVaK,v.o.s. ve výši 283.798,-Kč za  vypracování projektové dokumentace a 
inženýrskou činnost na akci Močovice-Cihelna, technická a dopravní infrastruktura.  
Celkové náklady na tuto akci činí 6.211.440,-Kč a sestávají z nákladů na vodovod, 
tlakovou kanalizaci /hlav. řad/, dešťovou stoku, veřejné osvětlení a komunikaci.      

              Výsledek hlasování: všichni pro          
                                              
4. Na návrh starosty OZ projednalo a schválilo podání žádosti o finanční dotaci z 

prostředků PRV – podpora společenských funkcí lesů na vybudování zpevněných 
stezek pro chodce v obecních lesích. Výše dotace může činit až 100%.   

                    Výsledek hlasování:  všichni pro

      5.  Na návrh místostarosty OZ schválilo v souladu s bodem č. 4 vypracování Projektu na 
stezky pro chodce v obecních lesích. 
                    Výsledek hlasování:  všichni pro 

      6.  Na návrh starosty OZ schválilo měsíční finanční úhradu za neinvestiční náklady  
           místní mateřské školky ve výši 210,-Kč/dítě s platností od nového školního roku. 
                    Výsledek hlasování:  všichni pro 



      
      7.  Na návrh starosty OZ schválilo záměr opravit Pomník padlým.
                    Výsledek hlasování:  všichni pro

      8.  OZ projednalo žádost manželů Novotných o připojení domu čp. 163 na obecní vodo-
           vod a tlakovou kanalizaci. OZ s připojením na tyto sítě souhlasí a současně připomíná, 
           že žadatelé musí o svém záměru informovat firmu VHS Vrchlice-Maleč, a.s. jako 
           provozovatele těchto sítí.
                   Výsledek hlasování:  všichni pro                      

      9.  Na návrh starosty OZ schválilo přijetí daru - pohřebiště v Močovicích, od Česko- 
           bratrské církve evangelické.
                   Výsledek hlasování:  všichni pro

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

Zapsala: pí. Hana Sedláčková  
Močovice, 19.4.2013

Ověřovatelé:

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

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

 
 
   
   


