Zápis č. 19/01 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice
Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,
konaného dne 2. ledna 2019, od 19:30 hodin v místní úřadovně
Přítomno:

7 členů OZ

Omluveni:
0
Hosté:
0
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 schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a informace o něm byla zveřejněna
na Úřední desce Obecního úřadu Močovice.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval,
že přítomno je 7 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. Truhláře Jaroslava a p. Vlacha Josefa a zapisovatelkou
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Truhláře Jaroslava a p. Vlacha Josefa a
zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 01/19 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. Návrh na doplnění programu
vznesl starosta. Předsedající pak dal hlasovat o opraveném programu jednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
I) Schválení programu zasedání
II) Žádost o dotaci na akci Močovice-hřbitovní zeď-II. etapa
III) Dohoda o provedení práce s pověřencem na r. 2019
IV) Odměny občanům za r. 2018
V) Žádost majitelů domu čp. 25
VI) Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 02/19 bylo schváleno.

II) Žádost o dotaci na akci Močovice – hřbitovní zeď – II. etapa
Předsedající krátce uvedl tento bod jednání a předal slovo místostarostovi. Ten seznámil zastupitele
s možností požádat MMR o dotaci z programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova na akci Močovice – hřbitovní zeď – II. etapa. Předsedající otevřel diskusi, během níž byl specifikován
rozsah prací a bylo dohodnuto, že nebude využit externí stavební dozor.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Močovice-hřbitovní zeďII. etapa od MMR z dotačního programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 03/19 bylo schváleno.
III) Dohoda o provedení práce s pověřencem na r. 2019
Předsedající předložil zastupitelům dohodu o provedení práce v r. 2019 s pověřencem pro ochranu
osobních údajů. Vzhledem k tomu, že v diskusi získal podporu návrh pí. Vojtěchové na využití nabídky
Mikroregionu Čáslavsko na sdíleného pověřence a že i stávající pověřenec se k této možnosti
přiklonil, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice rozhodlo o využití nabídky Mikroregionu Čáslavsko na sdíleného
pověřence pro ochranu osobních údajů a pověřilo starostu projednáním této záležitosti
s pí. Francovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 04/19 bylo schváleno.
IV) Odměny občanům za r. 2018
Předsedající vyzval zastupitele k přednesení návrhů na odměny občanům za r. 2018. Uvedl, že více
než o finanční profit odměněného občana se jedná o gesto, jímž obec dává najevo, že si jeho činnosti
váží. Předložené návrhy byly akceptovány a specifikovány (příloha č. 2).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo uvolnění 24.200,-Kč z rozpočtu obce na odměny občanům
za jejich činnost v r. 2018 dle Přílohy č. 2.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 05/19 bylo schváleno
V) Žádost majitelů domu čp. 25
Předsedající předložil k projednání žádost majitelů nemovitosti čp. 25 o souhlas s úpravou sjezdu ze
svého pozemku st. 6/1 přes obecní pozemek parc. č. 569/5 na komunikaci III/ 33721. Na základě
prohlídky místa samého zastupitelé v rámci diskuse projevili vůli žádosti vyhovět v souladu s body
č. IV v Zápisech ze zasedání OZ č. 15/6 a 17/4.
Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s provedením sjezdu z pozemku parc. č. 6/1 přes obecní
pozemek parc. č. 569/5 na komunikaci III/33721 a to rozhrnutím štěrkové drtě o zrnitosti 4/8mm v
pásu o maximální šířce 3m. Dále schválilo finanční spoluúčast obce ve výši 70,-Kč/m2 výhradně na
drť.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 06/19 bylo schváleno
VI) Jiné, závěr
Na základě podnětu p. Truhláře starosta zajistí do příštího zasedání informace o pozemku
parc. č. 1081.
Zastupitelstvo potvrdilo dosavadní způsob smutečního zvonění.
Starosta dále připomněl zastupitelům aby si na příští zasedání (16.1.2019) vytvořili názor
na obnovení Mikulášské zábavy pro děti a na společenskokulturní akce v příštím roce a připravili si
návrhy do zásobníku akcí pro zpracovatele dotovaného Strategického dokumentu obce na další
období.
Zasedání zastupitelstva předsedající ukončil ve 21´30h.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Specifikace odměn

Zápis byl vyhotoven dne: 3.1.2019
Zapisovatel: pí. Věra Vojtěchová

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

Starosta

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

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

