Zápis č. 14/17 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice
Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,
konaného dne 3. prosince 2014, od 19:30 hodin v místní úřadovně.
Přítomno: 7 členů OZ
Omluveni:
-

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. Titze Libora a p. Kristka Lubora a zapisovatelkou pí.
Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Titze Libora a p. Kristka Libora a
zapisovatelem pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 34 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 programu zasedání
II) Schválení Rozpočtu obce pro r. 2015
III) Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/14 /komunální odpad/
IV) Inventarizace obecního majetku za r. 2014
V) Palivové dřevo
VI) Bioodpad
VII) Diskuse, závěr
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 35 bylo schváleno.

II. Schválení Rozpočtu obce pro r. 2015 /příloha č. 2/

Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení Rozpočet obce pro r. 2015. Zdůraznil, že ačkoliv byl
návrh rozpočtu řádně zveřejněn, ze strany občanů nebyly registrovány žádné připomínky. Následně
vybídl členy zastupitelstva k podávání návrhů, či připomínek. Žádné nebyly vzneseny. Předsedající
pak dal o přjetí dokumentu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočet obce pro r. 2015 /příloha č. 2/.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 36 bylo schváleno.
III) Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/14 (komunální odpad) /příloha č. 3/
Předsedající přistoupil k jednání o Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jejíž návrh
byl řádně zveřejněn. Od občanů nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplňky. Předsedající vybídl
členy zastupitelstva k podání návrhů či připomínek. Sám pak navrhl a zdůvodnil snížení sazby
poplatku v čl. 3 bodu 1a) z 876,-Kč na 850,-Kč a v bodu 1b) ze 776,-Kč na 750,-Kč. Členové
zastupitelstva s návrhem vyslovili souhlas a neměli další připomínky k dokumentu. Předsedající dal o
přijetí opravené vyhlášky hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/14 /příloha č. 3/.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 37 bylo schváleno
IV) Inventarizace obecního majetku za r. 2014
Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení Směrnici o inventarizaci, jíž stanovil plán inventur.
Připomínky ze strany zastupitelstva nebyly vzneseny a tak dal o schválení směrnice hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Směrnici o inventarizaci č. 1/14/I /příloha č. 4/.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 38 bylo schváleno
V) Palivové dřevo

Předsedající informoval zastupitelstvo o probíhajícím značení stromů v obecních lesích, určených k
pokácení, obci přiděleným odborníkem. Na základě uvedených informací se členové zastupitelstva
shodli na prodeji označených stromů zájemcům a na ceně 150,-Kč/1m3 palivového dřeva získaného
samotěžbou. Předsedající dal o výše uvedeném hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo prodej palivového dřeva, získaného samotěžbou, za cenu
150,-Kč/1m3.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 39 bylo schváleno
V) Bioodpad
Předsedající informoval zastupitelstvo o ministerstvem ŽP připravované vyhlášce, řešící nakládání s
bioodpadem. Upozornil na nutnost vyčkat na zveřejnění prováděcích předpisů k této vyhlášce.
Konstatoval ale, že obecní veřejná vyhláška, řešící uvedený typ komunálního odpadu, musí být
schválena do konce března.
XII) Diskuse, závěr
V rámci diskuse se členové zastupitelstva rozhovořili o plánované akci Močovice-lávka a chodníky
podél silnice II/337.
Závěrem předsedající členům OZ poděkoval za účast a za aktivitu při jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 22´00 h.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina
Rozpočet obce pro r. 2015
Obecně závazná vyhláška č. 2/14
Inventarizace obecního majetku

Zápis byl vyhotoven dne: 6.12.2014
Zapisovatel: pí. Věra Vojtěchová
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta:

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

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

