
Zápis č. 14/16 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 19. listopadu 2014, od 20:00 hodin v místní úřadovně.

Přítomno:   7 členů OZ
Omluveni:        -

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Močovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno ve 20 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. Bohatého Jiří a p. Vlacha Josefa  a  zapisovatelkou  pí. 
Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Bohatého Jiří a p. Vlacha Josefa a  
zapisovatelem pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  7     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 21 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. K návrhu programu byly 
vzneseny návrhy na doplnění /p. Kos, p. Kořínek/. Předsedající dal hlasovat o doplněném návrhu 
programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:

I) Schválení členů komisí 
II) Schválení smlouvy o nájmu pozemku č. 2DHM140099 /lávka přes Klejnarku/
III) Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 14/2 /komunální odpad/

     IV) Veřejná soutěž na pronájem provozovny kadeřnictví 
     V)  Návrh rozpočtu na r. 2015

VI) Schválení smlouvy č. 2014/11/10/H006 /dětské hřiště/
    VII) Schválení smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce za r. 2014 
    VIII)Projektová dokumentace na rekonstrukci hřbitova
    IX)  Smlouva o nájmu úklidového vozu
     X)  Akce Močovice-komunikace Na Obci
    XI)  Úhrada nákladů na školení a pracovní vybavení p. Tesaře
    XII) Diskuse, závěr 



Výsledek hlasování: Pro    7         Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 22 bylo schváleno.

I. Volba členů komisí:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy komisí. Byly podány následující 
návrhy: 
p. Kořínek navrhl do dotační komise pí. Kořínkovou J. a pí. Janglovou L.,
p. Vlach navrhl do sportovně kulturní komise pí. Liškovou J. a p. Richarda M.,
p. Titze navrhl do bezpečnostně pořádkové komise p. Vacka Z. a p. Tesaře P.,                           
pí. Vojtěchová navrhla do sociálně zdravotní komise pí. Chvátilovou I. a pí. Urbánkovou H.
Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny. Předsedající proto nechal hlasovat o souhrnném 
usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice volí 
 členy dotační komise                              pí. Kořínkovou J. a pí Janglovou L.,
 členy sportovně kulturní komise             pí. Liškovou J. a p. Richarda M.,          
 členy bezpečnostně pořádkové komise  p. Vacka Z. a  p. Tesaře P.,  
 členy sociálně zdravotní komise            pí. Chvátilovou I. a pí. Urbánkovou H.
Výsledek hlasování: Pro    7     Proti      0       Zdrželi se     0
Usnesení č. 23 bylo schváleno. 

II) Schválení smlouvy o nájmu pozemku č. 2DHM140099 /lávka přes   Klejnarku/
Předsedající navrhl členům zastupitelstva ke schválení výše uvedenou smlouvu, uzavřenou mezi obcí 
a Povodím Labe, státní podnik se sídlem v Hradci Králové, zabezpečující obci dočasné používání 
specifikovaných pozemků při realizaci stavební akce Močovice-lávka a chodníky podél silnice II/337.  
V rámci diskuse byly vysvětleny některé nejasnosti s akcí související.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o nájmu pozemku č. 2DHM1400, uzavřenou mezi  
obcí a Povodím Labe, st. podnik, Hradec Králové. 
Výsledek hlasování: Pro    7       Proti     0       Zdrželi se     0
Usnesení č. 24 bylo schváleno

III) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/14 /příloha č.2/
Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/14 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Rozebral výpočet sazby poplatku a osvobození a úlevy při úhradě poplatku. Při-
pomínky ani doplňky k návrhu nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/14 /příloha č. 2/.
Výsledek hlasování: Pro   7       Proti     0      Zdrželi se      0
Usnesení č. 25 bylo schváleno

IV) Veřejná soutěž na pronájem provozovny kadeřnictví  /příloha č. 3/
V souladu se schváleným záměrem obce na pronájem provozovny kadeřnictví v obecním objektu čp. 
96, předsedající navrhl zastupitelstvu ke schválení vyhlášení Veřejné soutěže na pronájem 
provozovny kadeřnictví. K textu návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, návrhy, či doplňky. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo vyhlášení Veřejné soutěže na pronájem provozovny  
kadeřnictví v objektu čp. 96 /příloha č. 3/. 
Výsledek hlasování: Pro   7     Proti    0       Zdrželi se:      0
Usnesení č. 26 bylo schváleno

V) Návrh rozpočtu na r. 2015  /příloha č. 4/
Předseda finanční komise seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtu na r. 2015, tak jak byl komisí 
sestaven. Z následující diskuse vyplynulo, že návrh rozpočtu je jak v příjmové, tak  ve výdajové oblasti 



sestaven reálně a pokrývá potřeby obce. Připomínky a dotazy p. Bohatého byly objasněny, resp. zod-
povězeny starostou a hospodářkou obce. Na základě požadavku p. Michala Plánočky, podloženého 
výčtem plánovaných činností TJ SOKOL Močovice v r. 2015, OZ zvýšilo finanční příspěvek v kapitole 
5229 o 33 tis. Kč. Následně OZ hlasovalo o přijetí opraveného návrhu rozpočtu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Návrh rozpočtu na r. 2015 /příloha č. 4/. 
Výsledek hlasování: Pro     7     Proti    0      Zdrželi se      0
Usnesení č. 27 bylo schváleno

VI) Schválení Smlouvy č. 2014/11/10/H006
Předsedající navrhl zastupitelstvu ke schválení výše uvedenou mandátní smlouvu mezi obcí a 
TEWIKO systems, s.r.o. Liberec, na dotaci na dílo Dětské hřiště v Močovicích. Dvakrát již bylo o 
dotaci žádáno neúspěšně. Na žádost  p. Bohatého byly představeny plánované herní prvky.   
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu č. 2014/11/10/H006. 
Výsledek hlasování: Pro    7     Proti    0        Zdrželi se    0 
Usnesení č. 28 bylo schváleno

VII) Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce 
Vzhledem k tomu, že auditorská firma provádějící v minulosti audit obecního hospodaření se již této 
činnosti nevěnuje, předložil předsedající zastupitelstvu ke schválení Smlouvu o vykonání přezkoumání  
hospodaření, uzavřenou mezi obcí a firmou AUDIT OBCE, s.r.o. Příbram. Nebyly vzneseny žádné 
připomínky, či námitky.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce.
Výsledek hlasování: Pro   7    Proti    0        Zdrželi se    0
Usnesení č. 29 bylo schváleno

VIII) Hřbitov 
Na návrh předsedajícího obecní zastupitelstvo projednalo rekonstrukci pohřebiště v majetku obce. 
Z diskuse, do níž se zapojili všichni členové OZ vyplynulo, že bude zachována stávající koncepce 
pohřebiště včetně márnice, zdí a vstupní brány, že rekonstrukce bude zaměřena především na
základy a zdivo a nezíská-li obec dotaci, uhradí náklady plně z obecního rozpočtu. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo záměr zadat vypracování jednoduché projektové  
dokumentace na rekonstrukci  pohřebiště.
Výsledek hlasování: Pro    7    Proti   0      Zdrželi se    0
Usnesení č. 30 bylo schváleno 

IX) Smlouva o nájmu úklidového vozu
V souladu s platnou smlouvou o smlouvě budoucí a na návrh místostarosty, OZ projednalo Smlouvu 
o nájmu úklidového vozu, uzavřenou mezi obcí a ZDV Krchleby, a.s., řešící provozování obecního 
zametacího vozu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o nájmu úklidového vozu.
Výsledek hlasování: Pro    7,   Proti   0     Zdrželi se    0
Usnesení č. 31 bylo schváleno 

X) Akce Močovice-komunikace Na Obci, parkovací pruhy a zpevněné plochy 
Na návrh předsedajícího a v rámci diskuse se OZ rozhodlo zadat poptávky na realizaci této akce. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zadat poptávky na realizaci akce Močovice-komunikace Na  
Obci, parkovací pruhy a zpevněné plochy.
Výsledek hlasování:  Pro   7    Proti    0     Zdrželi se   0
Usnesení č. 32 bylo schváleno 



XI) Úhrada nákladů na školení a pracovní vybavení p. Tesaře
Na návrh p. Kristka OZ rozhodlo o úhradě nákladů na školení BP a na pracovní vybavení p. Tesaře 
Petra z obecního rozpočtu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zajistit školení BP a pracovní vybavení p. Petra Tesaře na ná-
klady obce.
Výsledek hlasování:  Pro    7      Proti    0         Zdrželi se     0
Usnesení č. 33 bylo schváleno 

XII) Diskuse, závěr
V rámci diskuse se členové zastupitelstva shodli na tom, že nejvhodnějším dnem k zasedání je středa 
a  čas zahájení 19´30h.
Závěrem předsedající členům OZ poděkoval za účast a za aktivitu při jednání.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 22´10 h.

Přílohy zápisu:
       1)  Prezenční listina
       2)  Návrh obecně závazné vyhlášky č. 14/2 /komunální odpad/

3) Veřejná soutěž na pronájem provozovny kadeřnictví
4) Návrh rozpočtu na r. 2015

Zápis byl vyhotoven dne: 20.11.2014

Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

Ověřovatelé:  .............................................. dne ...........................................

                      .............................................. dne ...........................................

Starosta:       .............................................. dne ...........................................

Místostarosta............................................. dne …........................................


