Usnesení č. 200911
zastupitelstva obce Mochov z jednání dne 9.12.2009
Zastupitelstvo obce přijalo po projednání následující usnesení:
a) schvaluje :
- čerpání rozpočtu obce k 30. 11. 2009
- úpravu rozpočtu na rok 2009
- rozpočtové provizorium pro rok 2010
- na základě nabídnutých cen rozhodlo ZO o tom, že pozemek p.č. 843/19 bude prodán p. R.C.
za cenu 79.335,- Kč. a pozemek p.č. 843/20 bude prodán p. T.K. za cenu 34.400,- Kč
- smlouvu o dílo – 05/09, předmět smlouvy: dokončení vjezdů do RD v ulici Ruská, zhotovitel:
Ing. Karas Jiří, Praha 8, v celkové částce 444.316,- Kč
- smlouvu o dílo – č. 091105, název stavby: „Kanalizace Mochov III. etapa – zahrada“,
zhotovitel: INPREST, spol. s r.o., Praha 14, v ceně 73.400,- Kč bez DPH
- mandátní smlouvu – č. 0911, předmět plnění: „Splašková kanalizace Mochov – III. etapa –
změna“, mandatář: Vávra Vladimír, Libiš, v celkové částce 24.000,- Kč
- žádost Ing. J.K. o odstranění sloupu na pozemku parc.č. 1498/2
- skončení nájmu nebytových prostor dohodou ke dni 31. 12. 2009. Nebytové prostory
nacházející se v objektu budovy Na Dolejšku č.p. 286, Mochov
- dohodu o zániku nájmu bytu, bytová jednotka č. 289/25 nacházející se v domě č.p. 289, Pod
Kostelem, Mochov
- záměr pronájmu bytu, bytová jednotka č. 289/25 nacházející se v domě č.p. 289, Pod
Kostelem, Mochov. Základní podmínky: nájemné 3.000,- Kč/měsíc, doba pronájmu – doba
určitá 6 měsíců s možností prodloužení
- změnu OZV č. 5/2007 o „Poplatku za přepravu a odstraňování komunálního odpadu“ a
vydání OZV č. 1/2009, kterou se mění OZV č. 5/2007
- dodatek č. 4 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č.
S/200248/02300026/39/06
- vodné pro rok 2010 činní: 29,52 Kč + DPH ( tj. 32,47 Kč včetně DPH ), stočné pak zůstává
na úrovni roku 2009, která je 28,26 Kč + DPH( tj. 31,09 Kč včetně DPH)
- žádost o udělení souhlasu pro Mateřskou školu Mochov, okres Praha-východ
k nabývání peněžitých darů účelově neurčených pro rok 2009, a to zpětně od 1. 4.2009
- následující umístění nových odpadkových košů:
1ks mezi základní školu a mateřskou školku, 1ks mezi obecní úřad a poštu,1 ks na cestu ke
hřbitovu, 1ks do velkého parku na Husovo náměstí a 1 ks na autobusovou zastávku
- ZO jmenuje do krizového štábu tyto dva členy ZO: Libor Bezucha a Karel Šafr.
- úklid parkoviště u fotbalového hřiště provedou místní rybáři, obec zajistí na své náklady
likvidaci odpadu
- vzhledem k hluku a nepořádku ZO nesouhlasí s případným záměrem změny územního plánu,
která by umožnila umístění provozovny firmy AD-Net, spol. s r.o. ve stávající lokalitě
- Obec Mochov, jako vlastník příslušných pozemků bude souhlasit se zřízením vlastní honitby
Mochovského mysliveckého sdružení
- ZO na návrh zastupitele Karla Šafra souhlasí se zaměstnáním další osoby na údržbu obce.
Nejprve však na smlouvu na dobu určitou do 30.6.2010 s 3 měsíční zkušební lhůtou
- ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na rok
2010 a schvaluje závazek zajistit spolufinancování akce: Rekonstrukce veřejného osvětlení
a chodníků Husovo náměstí Mochov
- ZO pověřuje starostu přípravou návrhu řešení a rozpočtu celé akce, na dobudování chodníku
v prostoru ulice Poděbradská – mezi ulicí Na Rybníčku a Husovým náměstím
Ing.Ladislav Marek
starosta obce

Libor Bezucha
místostarosta obce

