Usnesení č. 02 2010
zastupitelstva obce Mochov z jednání dne 24. 2. 2010
Zastupitelstvo obce přijalo po projednání následující usnesení:
a) schvaluje:
- rozpočet obce na rok 2010
- návrh omezit dobu uzavření MŠ o prázdninách a prodloužit běžnou provozní dobu a
ukládá ředitelce MŠ připravit na příští jednání ZO návrh a finanční kalkulaci těchto
změn
- na základě výše nabídnutého nájemného, výše nabídnuté kauce a platby předem
vybralo ZO nabídku p. P.B. na pronájem bytové jednotky číslo 289/25 nacházející se
v budově v č.p. 289 stojící na parcele číslo 46/3 k.ú. Mochov, v ulici Pod Kostelem
289, PSČ 250 87“
- zapojení obce Mochov do územní působnosti MAS Region Pošembeří a úhradu
příslušného členského příspěvku
- ZO projednalo žádost Č.j. 57/2010 Smíšené organizace zdravotně postižených
Čelákovice a schválilo příspěvek ve výši 2.000 Kč
- ve věci svozu komunálního odpadu ohledně nádob o objemu 240 l schválilo ZO
variantu řešení, při které budou vlastníci těchto popelnic vyzváni k doplatku do výše
ceny za 240 l, v opačném případě nebudou tyto nádoby od 1. 7. 2010 vyváženy. ZO
dále souhlasí s uzavřením příslušného dodatku č. 5 s AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o. na odvoz 240 l popelnic
- dodatek č. 3 ke smlouvě zprostředkovatelské o poskytnutí pečovatelské služby v roce
2010
- následující provozní dobu sběrného dvora:
v období „zimního“ času: sobota 10:00 – 11:00 hod.
v období „letního“ času: sobota 10:00 – 11:30 hod.
- zrušení a výmaz předkupního práva k pozemkům p.č. 436/1 a 436/2 v k.ú. Mochov
- záměr pořídit směrové a informační tabule a ukládá Františku Boučkovi připravit na
příští jednání ZO návrh
- žádost MŠ Mochov o:
povolení výjimky z počtu dětí třídy MŠ z 24 na 25 dětí pro školní rok 2010-2011
konání zápisu dětí do MŠ na školní rok 2010-2011 dne 23. 3. 2010 od 10:00 do 16:00
hod.
kritéria pro příjímání dětí do MŠ na školní rok 2010-2011
- pověření starosty obce podáním výzvy Středočeskému kraji a případně i jiným
dotčeným orgánům, aby respektovali nesouhlasné rozhodnutí ZO obce Mochov ve
věci výstavby Paroplynové elektrárny.

Ing. Ladislav Marek
starosta obce

Libor Bezucha
místostarosta obce

