Zápis č. 18/4 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice
Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,
konaného dne 7. března 2018, od 19:30 hodin v místní sokolovně

Přítomno: 6 členů OZ
Omluveni: p. Vlach Josef
Předsedající: starosta

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Močovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19´30 hodin
starostou obce, Kosem Milanem („dále jako „předsedající“).
Předsedající přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a informace o něm byla
zveřejněna na Úřední desce Obecního úřadu Močovice.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že
přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. BohatéhoJiří a p. Kristak Lubora a zapisovatelkou
pí. Věru Vojtěchovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Bohatého Jiří a p. Kristka Lubora a
zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/20 bylo schváleno.

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrhy na doplnění programu
vznesl starosta. Předsedající pak dal hlasovat o upraveném programu jednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
I) Schválení programu zasedání
II) Žádost o odkup části obecního pozemku
III) Aktualizace Plánu investičních akcí na r. 2018 a na další období
IV) Smlouva o dílo s vítězem veřejné soutěže
V) Smlouva č. 18 SOP 01 4121384073 /ČEZ/
VI) Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/21 bylo schváleno.
II) Žádost o odkup části obecního pozemku
Předsedající předložil zastupitelstvu návrh Záměru obce č. 1/18/Z na prodej části obecního pozemku
o ploše 23m2, vydělené z pozemku parc. č. 569/1 /ostatní plocha/ o celkové výměře 3644 m2 v k.ú.
Močovice, vedeného na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Kutná Hora. Uvedl, že záměr je v souladu se žádostí majitelky nemovitosti
č.p. 62 o odkoupení předmětného pozemku. Po okomentování návrhu záměru a přiloženého
geometrického plánu vyzval k diskusi. Přítomní během diskuse vyjádřili názor, že je potřebné uvést
faktický stav nemovitosti do souladu s údaji v katastru a následně se proto na prodeji shodli. V dalším
byla pozornost věnována samotnému návrhu záměru. Po sjednocení se na výši minimální nabídkové

ceny, 100,-Kč/m2, byla tato částka doplněna do návrhu záměru. Protože nebyly vzneseny žádné další
návrhy, či připomínky, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Záměr obce č. 1/18/Z /Příloha č. 2/.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/22 bylo schváleno
III) Aktualizace Plánu investičních akcí na r. 2018 a na další období
Předsedající požádal zastupitele o vyjádření ke stávajícímu plánu investičních akcí. Místostarosta pak
procházel jednotlivé plánované akce a aktualizoval údaje. Po diskusi k jednotlivým akcím vznikla
konečná verze plánu. Předsedající pak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Plán investičních akcí na r. 2018 a na další období /Příloha č. 3/.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 18/23 bylo schváleno
IV) Smlouva o dílo s vítězem veřejné soutěže
Předsedající předeslal, že vítěz veřejné soutěže na akci Rekonstrukce hřbitovní zdi – I. etapa, se její
realizace vzdal a pak předal slovo místostarostovi. Ten seznámil zastupitele s podrobnostmi a dalším
zákonným postupem. Po krátké diskusi předsedající přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo místostarostu vyhotovením návrhu smlouvy o dílo na akci
Rekonstrukce hřbitovní zdi – I. etapa s firmou STAVMIKA, která ve veřejné soutěži obsadila 2. místo.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 18/24 bylo schváleno
V) Smlouva č. 18 SOP 01 4121384073 /ČEZ/
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení návrh smlouvy na zřízení nového odběrného místa u
hřiště v Cihelňáku. Vzhledem k tomu, že tento úkon vyplývá z Usnesení č. 18/19, přistoupil k
hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu č. 18 SOP 01 4121384073, uzavřenou mezi obcí a
ČEZ Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 18/25 bylo schváleno
VI) Jiné, závěr
Starosta informoval o zajištění oslavy MDŽ, o pracích na rekonstrukci kabin a aktuálním stavu ve věci
nemovitostí na LV č. 54.
Dále požádal o případné příspěvky do MČ č. 24.
Závěrem zasedání zastupitelé otevřeli diskusi o vhodnosti využití Cihelňáku pro nácvik hasičských
útoků. Dokončena bude na příštím zasedání za přítomnosti vedení místního SDH.
Předsedající ukončil zasedání ve 21´30 h.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Záměr obce č. 1/18/Z
3) Plán investičních akcí na r. 2018 a na další období
Zápis byl vyhotoven dne: 9.3.2018
Zapisovatel: pí. Vojtěchová Věra

Ověřovatelé: ..............................................
..............................................

Starosta

…...............................................

Místostarosta …...............................................

