
Zápis č. 15/2 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 21. ledna 2015, od 19:30 hodin v místní úřadovně.

Přítomno:     7 členů OZ
Omluveni:         - 
Hosté:            pí. Richardová
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. 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 Lubora a zapiso-
vatelem pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  7     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 15/12 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/. Předsedající dal hlasovat o doplněném návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
      I)  Schválení programu zasedání
     II)  Kontrola připomínek ze Zasedání č. 15/1 
    III)  Smlouva o nájmu prostor k podnikání 
    IV)  Vybavení provozovny kadeřnictví 
     V)  Sponzorská smlouva č. 2141579
    VI)  Žádosti o odkup pozemků 
   VII)  Směrnice č. 1/2015 o používání technických prostředků z majetku obce   
  VIII)  Dotace na likvidaci bioodpadů
    IX)  Obecní zeleň
     X)  Kupní smlouva na pozemek p.č. 349/30 
    XI)  Veřejně prospěšné práce 
   XII)  Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Stř. kraje č.S-0874/OŽP/14
  XIII) Rozpočtové opatření č. 5



  XIV)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro  7           Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 15/13 bylo schváleno.

II. Kontrola připomínek ze Zasedání č. 15/1
Předsedající k připomínce pí. Rychetské ohledně povodňového nebezpečí, způsobeného stromy a 
keři ve vodním toku sdělil, že v rámci aktivit povodňové komise bude problematická vegetace 
odstraněna do konce února. K další připomínce pí. Rychetské uvedl místostarosta, že doplnění žaluzií 
v budově čp. 96 /ZS/ bylo provedeno. Zhotovení nových podsedáků do kaple bylo odsunuto do dalšího 
období, neboť stávající podsedáky vyhovují /stanovisko všech členů OZ/. 
Výměna svítidla typu LED za sodíkové na sloupu u čp. 61 nebude provedeno, neboť výsledný efekt je 
diskutabilní /stanovisko 6 členů OZ, nesouhlasila pí. Vojtěchová/. Připomínka p. Truhláře bude 
vyřešena přidáním dalšího světelného bodu v rámci akce Rekonstrukce veřejného osvětlení–etapa 4., 
na jejíž realizaci bude požádáno o dotaci již v tomto roce. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice vzalo výše uvedená řešení připomínek ze Zasedání č. 15/1 na vědomí.  
Výsledek hlasování: Pro  7     Proti      0       Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/14 bylo schváleno. 

III. Smlouva o nájmu prostor k podnikání 
Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení Smlouvu o nájmu prostor, sloužících k podnikání č. 
1/2015, uzavřenou mezi obcí a nájemkyní provozovny kadeřnictví. Vyzval členy zastupitelstva k 
přednesení připomínek. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné vzneseny, dal hlasovat o návrhu 
usnesení.     
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o nájmu prostor, sloužících k  podnikání č. 1/2015,  
uzavřenou mezi obcí a provozovatelkou kadeřnictví.    
Výsledek hlasování: Pro  7         Proti     0       Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/15 bylo schváleno.

IV) Vybavení provozovny kadeřnictví
Předsedající vyzval přítomnou provozovatelku kadeřnictví k předložení návrhu na vybavení 
provozovny. Po jejím vyjádření proběhla diskuse z níž vyplynul návrh na usnesení, o němž dal 
předsedající hlasovat. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zakoupení  2 ks křesel, 1ks mycí mísy, 1ks sušáku, 1ks  
pojížděcího stolku, 1 ks zrcadla a 1 ks stolku v celkové ceně do 22.000,- Kč do provozovny  
kadeřnictví v čp. 96.   
Výsledek hlasování: Pro   7       Proti     0      Zdrželi se      0
Usnesení č. 15/16 bylo schváleno.

V)  Sponzorská smlouva č. 2141579
Předsedající předložil zastupitelstvu  ke schválení Sponzorskou smlouvu č. 2141579, uzavřenou mezi 
ZDV Krchleby, a.s. a obcí. Vzhledem k tomu, že k této smlouvě nebyly vzneseny žádné připomínky dal 
hlasovat o jejím schválení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Sponzorskou smlouvu č. 2141579, uzavřenou mezi ZDV  
Krchleby, a.s. a obcí.   
Výsledek hlasování: Pro   7     Proti    0       Zdrželi se:      0
Usnesení č. 15/17 bylo schváleno.

VI)  Žádosti o odkup pozemků  
1.  Předsedající seznámil členy zastupitelstva s písemnou žádostí sl. Ivany Kořínkové o úplatný 
převod obecního pozemku pč. 349/29 v k.ú. Močovice do jejího vlastnictví. Jedná se o pozemek v 



lokalitě Cihelna o výměře 1097 m2 za schválenou ceníkovou cenu ve výši 241.340,-Kč. Pak dal 
prostor na připomínky. Poněvadž nebyly žádné vzneseny, dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo prodej obecního pozemku pč. 349/29 v k.ú. Močovice o  
výměře 1097 m2 sl. Ivaně Kořínkové za cenu 241.340,-Kč dle schváleného ceníku, přičemž finanční  
náklady spojené s převodem hradí nabývající. 
Výsledek hlasování:  Pro:   7     Proti     0      Zdrželi se:     0  
Usnesení č. 15/18 bylo schváleno.

2.  Předsedající seznámil členy zastupitelstva s písemnou žádostí p. Petra Olivy o úplatný převod 
obecního pozemku p.č. 349/27 v k.ú. Močovice do jeho vlastnictví. Jedná se o pozemek v lokalitě 
Cihelna o výměře 1048 m2 za schválenou ceníkovou cenu ve výši 230.560,-Kč. Pak vyzval k 
přednesení připomínek. Poněvadž nebyly žádné vzneseny, dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo prodej obecního pozemku pč. 349/27 v k.ú. Močovice o  
výměře 1048 m2 p. Petru Olivovi za cenu 230.560,-Kč dle schváleného ceníku, přičemž finanční  
náklady spojené s převodem hradí nabývající.
Výsledek hlasování:  Pro   7     Proti         Zdrželi se:          
Usnesení č. 15/19 bylo schváleno

VII)  Směrnice č. 1/2015 o používání technických prostředků z majetku obce
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s výše uvedenou směrnicí a požádal o připomínky a 
doplňky. Žádné nebyly vzneseny a tak předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Směrnici č. 1/2015 o používání technických prostředků z  
majetku obce /příloha č. 2/. 
Výsledek hlasování:  Pro   7     Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/20 bylo schváleno 

VIII)  Dotace na likvidaci bioodpadů 
Předsedající seznámil členy obecního zastupitelstva s nabídkou mělnické firmy Dotace zdarma na 
získání svozové techniky a kompostérů na bioodpad s 90% dotací a s vypracováním projektů zdarma. 
Pak vyzval členy zastupitelstva k diskusi. Z té vyplynulo, že nabídka není pro obec zajímavá a to mi- 
nimálně do schválení obecní vyhlášky o nakládání s bioodpady.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice neschválilo nabídku firmy na pořízení svozové techniky na bioodpad.
Výsledek hlasování:  Pro   7     Proti    0      Zdrželi se     0     
Usnesení č. 15/21 bylo schváleno

IX)  Obecní zeleň
Předsedající zopakoval nutnost dořešit zeleň v obci v souvislosti s předpokládanými finančními 
dotacemi na tuto aktivitu. Z následné diskuse vykrystalizovalo několik základních částí obce, které 
budou řešeny /Na Vsi, Na Obci, pod vodojemem, U Váhy, u hřbitova/. Následně zastupitelstvo 
vyslovilo souhlas s přípravou projektového návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo vypracování projektového návrhu na obecní zeleň.
Výsledek hlasování:  Pro  7    Proti:   0      Zdrželi se:   0
Usnesení č. 15/22 bylo schváleno

X)  Kupní smlouva na nemovitou věc 
Před tímto bodem jednání oznámil předsedající střet zájmů, předal řízení jednání místostarostovi a 
opustil zasedání. Místostarosta pak seznámil členy zastupitelstva s Kupní smlouvou na nemovitou 
věc, týkající se prodeje pozemku p.č. 349/30 manželům Kosovým a vyzval je k přednesení 
připomínek. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky, dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:



Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Kupní smlouvu na nemovitou věc, uzavřenou mezi obcí a  
manželi Kosovými. 
Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti   0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/23 bylo schváleno

Před dalším bodem jednání převzal starosta opět řízení zasedání.

XI) Veřejně prospěšné práce 
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s možností získat v r. 2015 pro obec 1 místo na veřejně 
prospěšné práce, plně hrazené úřadem práce. Zdokumentoval jeho využití, čili přínos pro obec a 
navrhl personální obsazení absolventem Petrem Tesařem. Pak otevřel prostor diskusi a následně dal 
hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zřízení 1 pracovního místa pro VPP v obci a jeho obsazení  
absolventem Petrem Tesařem.
Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti   0     Zdrželi se:     0
Usnesení č. 15/24 bylo schváleno.

XII) Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Stř. kraje č. S-0874/OŽP/2014
Předsedající seznámil členy zastupitelstva s výše uvedenou smlouvou, uzavřenou mezi obcí a 
Středočeským krajem, jejímž předmětem je poskytnutí finanční dotace z rozpočtu kraje na investiční 
akci „Vodovod Močovice-Lány“. Požádal o připomínky. Poněvadž žádné nebyly vzneseny, dal 
hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu  
Středočeského kraje pro investiční dotace č. S-0874/OŽP/2014.
Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti   0      Zdrželi se    0
Usnesení č. 15/25  bylo schváleno 

XIII)  Rozpočtové opatření č. 5
Předsedající předložil členům zastupitelstva Rozpočtové opatření č. 5 /součet obratů: 1.194.931,87Kč 
MD-DAL: 0,00Kč / a  odůvodnil je. Připomínky ani návrhy nebyly vzneseny a tak dal o návrhu 
usnesení hlasovat.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 5 /příloha č.3/.
Výsledek hlasování:  Pro   7     Proti   0     Zdrželi se:   0
Usnesení č. 15/26 bylo schváleno

XIV)  Jiné, závěr
V rámci tohoto bodu byly podány informace o aktuálním stavu rozpracovaných projektů /hřbitov, 
budova obecního úřadu/, dohodnuto oplocení a obnova venkovního skladu u čp. 96. Hovořilo se také 
o blížícím se termínu vyhlášení dotačních titulů z rozpočtu Středočeského kraje. V tomto kontextu 
požádala pí. Vojtěchová o přehodnocení již připraveného projektu na rekonstrukci kabin na fotbalovém 
hřišti, přičemž navrhla demolici stávajícího a výstavbu zcela nového objektu. Dále navrhla orientovat 
se na nákup autobusu pro organizace a občany naší obce místo uvažovaného devítimístného vozidla.
Tento návrh předložila jako vhodnější alternativu z hlediska počtu naráz přepravovaných osob, 
přičemž autobus by byl součástí ZIS /z toho plynoucí výhody/ v ceně cca 200 tis. Kč za typ Karosa 9. 
Z diskuse k tématu kabin vyplynulo, že ne všichni členové zastupitelstva jsou se současným stavem 
obeznámeni. Předsedající proto jednání zastupitelstva přerušil a přesunul jeho pokračování na 
24.1.2015 od  9´00h na fotbalovém hřišti.
Dne 24.1.2015 od 9´00h pokračovalo jednání zastupitelstva na fotbalovém hřišti prohlídkou kabin. Po 
seznámení se s jejich současným stavem a po diskusi všichni členové zastupitelstva konstatovali, že 
připravený projekt /rekonstrukce/ se nebude měnit. Ve věci možné žádosti o dotaci na dopravní 
prostředek se všichni členové zastupitelstva přiklonili k alternativě devítimístného vozidla. Ačkoliv vzali 
argumenty pí. Vojtěchové v úvahu, projevila se tak obava ze zajištění provozu autobusu /řidičské 
oprávnění skupiny D/.  
Členové obecního zastupitelstva si ještě prohlédli objekt a okolí budovy čp. 96 /zdravotní středisko/



a hřbitov. Související dotazy byly zodpovězeny během prohlídky.  
Další připomínky nebyly vzneseny, a tak předsedající poděkoval členům zastupitelstva za aktivitu a 
jednání ukončil.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva dne 24.1.2015 v 10´30 h.

Přílohy zápisu:
       1)  Prezenční listina
       2)  Směrnice obce Močovice č. 1/2015        
       3)  Rozpočtové opatření č. 5
I 

Zápis byl vyhotoven dne: 27.1.2015

Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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

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

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


