Zápis č. 14/18 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice
Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,
konaného dne 17. prosince 2014, od 19:30 hodin v místní úřadovně.
Přítomno: 6 členů OZ
Omluveni: p. Vlach Josef /služební povinnosti/

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 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. Titze Libora a p. Bohatého Jiří a zapisovatelkou pí.
Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Titze Libora a p. Bohatého Jiří a zapisovatelem pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 40 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 Rozpočtového opatření č. 4
III) Odborné zásahy v obecních lesích
IV) Odměny občanům za r. 2014
V) Smlouva o dodávce vody a odpadních vod č. SML-2014-400-000769
VI) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 2DHM090013
VII) Akce Močovice-lávka a chodníky podél silnice II/337
VIII) Zateplení budovy OÚ /čp. 26/
IX) Smlouva o dílo na akci Močovice-Na Obci, zpevněné plochy
X) Cyklostezka
XI) Dobudování areálu za sokolovnou
XII) Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0

Usnesení č. 41 bylo schváleno.

II. Schválení Rozpočtového opatření č. 4 /příloha č. 2/
Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení Rozpočtové opatření č. 4. 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 Rozpočtové opatření č. 4 /příloha č. 2/.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 42 bylo schváleno.
III. Odborné zásahy v obecních lesích.
Předsedající informoval OZ o probíhajícím značení stromů, určených ke kácení, přiděleným lesním
odborníkem a o možnostech prodeje dřeva z topolic Městským lesům Kutná Hora. Návrh na pokácení
topolic firmou a prodej části těl stromů OZ projednalo s tím, že zbývající části stromů budou nabídnuty
občanům ke zpracování na palivové dřevo. Předsedající pak dal hlasovat o schválení usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo pokácení 14 topolic firmou Městské lesy Kutná Hora a prodej
jejich částí této firmě.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 43 bylo schváleno
IV) Odměny občanům za r. 2014
Předsedající předložil zastupitelstvu svůj návrh na finanční odměny občanům za jejich veřejnou
činnost. Zdůraznil, že se nejedná o plnohodnotné finanční ocenění jejich práce, ale o způsob
poděkování. Pak požádal členy zastupitelstva o připomínky a předložení dalších návrhů. Na základě
připomínek pak nechal hlasovat o přijetí upraveného návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo finanční odměny za veřejnou činnost v r. 2014 těmto
občanům:
pí. Suchomelová Božena
3.000,-Kč /za vedení místní knihovny/
pí. Čepková Oldřiška
1.200,-Kč /za relace v místním rozhlasu/
pí. Lišková Jindřiška
1.000,-Kč /za práci v sociální oblasti/
pí. Stehlíková Petra
4.000,-Kč /za redigování čtvrtletníku/
p. Sus Miroslav
5.000,-Kč /za práce pro obec/
p. Moravec Tomáš
2.000,-Kč /za práci s dětmi/
pí. Kroupová Zdeňka
500,-Kč /za práci s dětmi/
pí. Málková Olga
500,-Kč /za práci s dětmi/
pí. Musilová Markéta
500,-Kč /za práci s dětmi/
p. Plánočka Michal
2.000,-Kč /za práci s dětmi/
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 44 bylo schváleno
V) Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. SML-2014-400-000769

Předsedající navrhl zastupitelstvu ke schválení výše uvedenou smlouvu, uzavřenou mezi obcí a
provozovatelem obecního vodovodu /VHS Vrchlice-Maleč/ na straně jedné a firmou Stavitelství
Řehoř, s.r.o. na straně druhé /odběratel/. Předmětem smlouvy je úprava vztahů, práv a povinností
mezi Provozovatelem a Odběratelem. Obec Močovice v ní vystupuje jako vlastník. Po krátké diskusi
nechal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. SML2014-400-000769.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 45 bylo schváleno

VI) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 2DHM090013
Předsedající seznámil zastupitele s důvodem změny článku č. 3 předmětné smlouvy /kolize se
Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 2DHM090012/. Po vyjasnění připomínek
dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 2DHM090013,
uzavřené mezi obcí a Povodím Labe, st.p..
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 46 bylo schváleno
VII) Akce Močovice-lávka a chodníky podél silnice II/337
Předsedající podal členům zastupitelstva zásadní informace o předpokládané stavbě nového
silničního mostu KSÚS. Z přístupu zodpovědných pracovníků KSÚS vyplývá, že součástí mostu na
žádost obce bude také chodník pro pěší. Předsedající proto navrhl odsunout žádost obce o dotaci na
výše uvedenou akci na pozdější termín než bylo plánováno. Po následné diskusi dal předsedající o
návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice nebude žádat o dotaci na akci Močovice-lávka a chodníky podél silnice
II/337 v nejbližším termínu, neboť upřednostňuje chodník jako součást nového silničního mostu.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 47 bylo schváleno
VIII) Zateplení budovy č.p. 26 /OÚ/
Předsedající navrhl v rámci zateplování obecních budov připravit projektovou dokumentaci na
zateplení budovy obecního úřadu, potřebnou pro žádost o příslušnou finanční dotaci. Po diskusi dal o
návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo vypracování projektové dokumentace na zateplení obecní
budovy č.p. 26.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 48 bylo schváleno
IX) Smlouva o dílo na akci Močovice-Na Obci, zpevněné plochy
Místostarosta navrhl ke schválení Smlouvu o dílo na provedení stavby Močovice-Na Obci, zpevněné
plochy, uzavřenou mezi obcí a TES, spol. s r.o. jakožto firmou, která podala nejlevnější nabídku. Po
zodpovězení několika dotazů dal předsedající hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o dílo na provedení stavby Močovice-Na Obci,
zpevněné plochy, uzavřenou mezi obcí a firmou s nejlevnější nabídkou , TES, spol. s r.o..
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 49 bylo schváleno
X) Cyklostezka
V rámci přípravy na žádost o finanční dotaci projednalo zastupitelstvo možnost výstavby cyklostezky,
spojující Močovice s Čáslaví. Po krátké diskusi dal předsedající hlasovat o návrhu na vypracování
projektu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo přípravu projektu na cyklistickou stezku Močovice-Čáslav.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 50 bylo schváleno
XI) Dobudování areálu za sokolovnou
S návrhem předsedajícího na využití specifikované části obecního rybníka k rozšíření areálu za
sokolovnou vyjádřil kategorický nesouhlas přítomný občan p. Truhlář Jaroslav. Vzhledem k nutnosti
prohlídky na místě samém byl tento bod jednání přesunut na příští zasedání OZ.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Močovice schválilo přesunutí jednání o dobudování areálu za sokolovnou na
zasedání dne 7.1.2015.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 51 bylo schváleno
XII) Diskuse, závěr

Závěrem předsedající poděkoval členům zastupitelstva za aktivitu při jednání, za práci ve čtvrtém
čtvrtletí a popřál k Vánocům a do nového roku.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21´45h.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 4
I

Zápis byl vyhotoven dne: 21.12.2014
Zapisovatel: pí. Věra Vojtěchová
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................
Starosta:

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

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

