
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích č. 08/14 
 
 
 
Den : 18.12.2008 
Čas : 19´30 h 
Místo : úřadovna OÚ 
 
 
Přítomni: pí. Sedláčková Hana, p. Kořínek Miroslav, p. Kos Milan, p. Truhlář Jaroslav, 

pí. Rychetská Hana, p.Kristek Lubor, p. Moravec Václav 
p. Milan Heglas 

 
Program: 1. Zahájení 

2. Žádosti o odkoupení obec. pozemků 
3. Rozpočet pro r. 2009 
4. Úprava dna obecního rybníka 
5. Vybudování vodovodu a kanalizace pro zástavbu V Lánech 
6. Různé, závěr 
 
 

1. Jednání zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce, p. Kos Milan. Konstatoval, že 
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zapisovatelkou určil pí. Sedláčkovou Hanu, 
ověřovateli zápisu stanovil p. Kristka Lubora a p. Jaroslava Truhláře. Potom seznámil 
přítomné s navrženým programem. Program byl schválen všemi přítomnými 
zastupiteli. 
 
2. Starosta seznámil OZ se žádostí p. Milana Heglase o odkoupení obecního pozemku o 
výměře cca 100m2. Z vystoupení přítomného p. Milana Heglase vyplynulo, že 
pozemek bude využit k zahrádkářské činnosti a k chovu sportovních holubů. 
Zastupitelstvo žádost projednalo a rozhodlo o pronájmu vhodného pozemku na dobu 
5 let. Výběrem pozemku a přípravou nájemní smlouvy byl pověřen starosta. 
Výsledek hlasování: všichni pro 
 
Dále byla projednána žádost ing. Petra Přibyli o odkoupení stavebního pozemku č.p. 
742/47 v k.ú. Močovice, lokalita V Lánech, kterého se vzdal p. Charvát. OZ žádost 
schválilo. 
Výsledek hlasování: všichni pro 
 
Byla rovněž projednána žádost pí. Ivy Kratochvílové o odkoupení stavebního pozemku 
č.p. 742/55 v k.ú. Močovice lokalita V Lánech. OZ žádost schválilo. 
Výsledek hlasování. Všichni pro 
 
OZ rovněž schválilo žádost p. Prosse Pavla o odkoupení stavebního pozemku č.p. 
742/48 v k.ú. Močovice, lokalita V Lánech. 
Výsledek hlasování: všichni pro 
 
3. OZ projednalo a schválilo Rozpočet obce pro r. 2009. K návrhu rozpočtu, 
zveřejněnému na úřední desce nebyly ze strany občanů žádné připomínky ani 
doplňující návrhy. 
Výsledek hlasování: všichni pro 



4. OZ schválilo návrh starosty na úpravu dna obecního rybníka. Úpravu provede 
ZDV Krchleby do konce 2/09. Starosta vybere vhodný obecní pozemek na uložení 
vytěženého bahna. 
Výsledek hlasování: všichni pro 
 
5. OZ schválilo návrh starosty na vybudování vodovodu a tlakové kanalizace v lokalitě 
V Lánech. Vypracováním projektu bude pověřena firma ProVaK v.o.s. K. Hora. 
Výsledek hlasování: všichni pro 
 
 
6.Závěrem starosta přítomným poděkoval za účast na jednání a za práci v r. 2008, popřál 
k vánočním svátkům a do r. 2009. Pak zasedání ukončil. 
 
Zapsala: pí. Sedláčková Hana 
 
 
Močovice, 22.12.2008 
 
Ověřovatelé: 
 
 
---------------------------------------     -------------------------------------- 
p. Lubor Kristek         starosta 
 
 
-----------------------------------     --------------------------------------- 
p. Jaroslav Truhlář             místostarosta 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozpočet pro r. 2009 – Obec Močovice 
 
 
 

Příjmy:                 v tis. Kč 
 
Daně sdílené              1500 

Daně z nemovitostí                666 

Poplatek za likvidaci komunál. odpadu                166 

Poplatek ze psů                    4 

Neinvest. dotace                  26 

Příjmy z pronájmu pozemků                  19 

Příjmy z ostatních pronájmů                  85 

Prodej pozemků              1000 

Státní dotace             13921 

Úroky                   15 

Příjmy celkem             17402 
 
 
 
 
Výdaje: 
 
Opravy a udržování                  70 

Dopravní obslužnost                  40 

Projekty – vodovod             14921 

Školství – MŠ Močovice                150 

Školství – neinvest. náklady ZŠ Čáslav a K. Hora                230 

Kultura     35 

Tělovýchova – SOKOL                  30 

Komunální odpady                330 

Hasiči                  25 

Zastupitelstvo                240 

Místní správa                 590 

Bankovní poplatky a pojištění                  11 

Nespecifikované rezervy                730 

Výdaje celkem             17402 
 
 
 
Rozpočet byl schválen na zasedání OZ dne 18.12.2008. 
 
Dat. zveřejnění na úřední desce: 23.12.2008 
 


