
Zápis č. 15/4 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 4. března 2015, od 19:30 hodin v místní úřadovně.

Přítomno:  7 členů OZ
Hosté:               -
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   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. Kristka Lubora a p. Titze Libora a  zapisovatelkou  pí. 
Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Kristka Lubora a p. Titze Libora a zapiso-
vatelem pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  7     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 15/44 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 starostou 
a místostarostou vzneseny návrhy na jeho doplnění. Po jejich zapracování do programu jednání dal 
starosta hlasovat o doplněném návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
      I)  Schválení programu zasedání 
     II)  Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/15 /nakládání s odpady/ 
    III)  Revitalizace obecní zeleně   
    IV)  Kupní smlouvy na pozemky p.č. 349/25 a 641/3
     V)  Cyklostezka 
   VI)  Žádosti o dotace    
  VII)  Zrušení studny v areálu mateřské školky  
 VIII)  Stavba obecní garáže v objektu kovárny 
   IX)  Finanční účast /lokalita Cihelna/
    X)  Jiné, závěr  
Výsledek hlasování: Pro    7         Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 15/45 bylo schváleno.



II. OZV č. 1/15  /Příloha č. 2/
Starosta vyzval zastupitelstvo ke  schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/15, řešící problematiku 
nakládání s odpady v obci, jejíž návrh byl řádně zveřejněn na úřední desce. Neboť nebyly vzneseny 
žádné připomínky z řad občanů ani od zastupitelů, dal  hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo OZV č. 1/15.  
Výsledek hlasování: Pro  7     Proti      0       Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/46 bylo schváleno. 

III. Revitalizace obecní zeleně   
Ještě před tím než předsedající vyzval členy zastupitelstva k diskusi, přečetl písemné vyjádření 
manželů Nevolových k tématu. Vyplývá z něj, že stávající výsadba javorů sice zkrášluje ulici, ale 
současně přináší problémy se znečišťováním parkujících aut lepivými, obtížně odstranitelnými úkapy. 
Tato informace byla vzata v úvahu, a tak i když výsadba javorů v obci byla zastupitelstvem 
upřednostněna, v místech stabilního parkování aut tato dřevina použita nebude. Následně se 
zastupitelé shodli na základních údajích pro zpracovatele návrhu na obecní zeleň. Poté dal 
předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zadání návrhu na revitalizaci obecní zeleně firmě Koniferové  
školky Žehušice.
Výsledek hlasování: Pro   7        Proti     0       Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/47 bylo schváleno.

IV)  Kupní smlouvy na pozemky p.č. 349/25 a 641/3
1. Starosta seznámil členy zastupitelstva s Kupní smlouvou na nemovitou věc, týkající se prodeje 
pozemku p.č. 349/25 sl. Dobiášové a vyzval je k přednesení připomínek. Vzhledem k tomu, že žádné 
nebyly vzneseny, dal následně hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Kupní smlouvu na nemovitou věc, uzavřenou mezi obcí      
a sl. Dobiášovou.
Výsledek hlasování: Pro    7      Proti     0      Zdrželi se      0
Usnesení č. 15/48 bylo schváleno.

2. Starosta seznámil členy zastupitelstva s Kupní smlouvou na nemovitou věc, týkající se prodeje 
pozemku p.č. 641/3 paní Aleně Klímové a vyzval je k připomínkám. Žádné nebyly vzneseny a tak 
následovalo hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Kupní smlouvu na nemovitou věc, uzavřenou mezi obcí a paní  
Alenou Klímovou.
Výsledek hlasování: Pro   7      Proti    0       Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/49 bylo schváleno

V)  Cyklostezka
Starosta seznámil členy obecního zastupitelstva s průběhem jednání se senátorem, ing. Strnadem,
ve věci zamýšlené cyklostezky, propojující Močovice a Čáslav. Pak vyzval k diskusi. Z té vyplynulo, že 
před  posunutím akce do fáze vypracování projektu musí být jednoznačně specifikován její účel a také 
návaznost na realizované a plánované cyklostezky a cyklotrasy v regionu. Vzhledem k tomu, že se pro 
obec nejedná v současné době o prioritu, nebylo  k tomuto bodu přijato usnesení. 
                                                                                                                                    

VI) Žádosti o dotace
1. V návaznosti na bod č. III obecní zastupitelstvo projednalo návrh místostarosty na podání žádosti o 
dotaci na revitalizaci obecní zeleně. Zastupitelé se vyjádřili kladně ke spolufinancování akce z 
rozpočtu obce. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního  
prostředí a zemědělství na rok 2015 a závazek spolufinancování akce „Močovice-revitalizace obecní  
zeleně“ z rozpočtu obce v minimální výši 5% celkových uznatelných nákladů.
Výsledek hlasování:  Pro    7      Proti    0      Zdrželi se     0 
Usnesení č. 15/50 bylo schváleno

2. Místostarosta předložil žádost o dotaci na modernizaci zásahové hasičské techniky. Také v tomto 
případě zastupitelé projevili kladný přístup k spolufinancování akce. Následně proběhlo hlasování o 
návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory  
dobrovolných hasičů a složek IZS na rok 2015 a závazek spolufinancování akce „SDH Močovice-
modernizace zásahové hasičské techniky“ z rozpočtu obce v minimální výši 5% celkových  
uznatelných nákladů.
Výsledek hlasování:  Pro   7    Proti    0      Zdrželi se    0  
Usnesení č. 15/51 bylo schváleno  

3. V návaznosti na záměr z roku 2014 navrhl místostarosta členům obecního zastupitelstva schválit z 
rozpočtu obce spolufinancování žádosti TJ Sokol Močovice o dotaci na opravu sportovních kabin na 
místním fotbalovém hřišti. Zastupitelé neměli žádné připomínky, proto dal předsedající o návrhu 
hlasovat.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo spolufinancování žádosti TJ Sokol Močovice o dotaci ze  
Středočeského vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence na rok 2015 a závazku  
spolufinancování akce „Oprava sportovních kabin TJ Sokol Močovice“ z rozpočtu obce v minimální  
výši 5% celkových uznatelných nákladů.
Výsledek hlasování:  Pro 7     Proti:   0      Zdrželi se:   0
Usnesení č. 15/52 bylo schváleno

VII)  Zrušení studny v areálu mateřské školy   
V souladu se žádostí vedení MŠ předložil místostarosta návrh na zrušení nepoužívané studny v 
areálu mateřské školky na pozemku p.č. st. 62.  Během krátké diskuse vyhodnotili členové 
zastupitelstva žádost vedení MŠ jako oprávněnou. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zrušení studny na pozemku p.č. st. 62 v k.ú. Močovice  
/areál MŠ/.  
Výsledek hlasování:  Pro   7    Proti   0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/53 bylo schváleno

VIII) Stavba obecní garáže v objektu kovárny č.p. 8  
Starosta přednesl návrh na výstavbu dvojgaráže v objektu kovárny. Návrh zdůvodnil potřebou zajistit 
prostory pro ukládání přibývající obecní a hasičské techniky, přičemž by byl vhodným způsobem 
využit dnes nepoužívaný dvůr objektu. Po krátké diskusi, z níž vyplynulo, že o finanční dotaci na tuto 
akci by bylo požádáno v příštím roce, dal předsedající o návrhu usnesení hlasovat. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zpracování projektové dokumentace na dvojgaráž v objektu  
kovárny č.p. 8. 
Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti    0    Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/54 bylo schváleno.

IX)  Finanční účast /lokalita Cihelna/
Obecní zastupitelstvo projednalo výši finanční účasti majitelů pozemků, určených k bytové výstavbě v 
lokalitě Cihelna, na vybudování kanalizačních a vodovodních přípojek. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o problematiku srovnatelnou s lokalitou V Lánech, přiklonili se členové zastupitelstva k částce 
nepřekračující 50.000,-Kč. Předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení.



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo částku finanční účasti na vybudování kanalizační a vodovodní  
přípojky v lokalitě Cihelna v maximální výši 50.000,-Kč.
Výsledek hlasování:  Pro   7     Proti    0     Zdrželi se    0
Usnesení č. 15/55 bylo schváleno

X) Jiné, závěr
1. V jiném starosta požádal obecní zastupitelstvo o uvolnění finanční částky ve výši 3.000,-Kč z 
obecního rozpočtu na úhradu hudby, doprovázející dětský maškarní ples, pořádaný SOKOLem 
Močovice dne 7.3.2015. V souladu se zájmem obce o pořádání společenských akcí se žádost setkala 
s pochopením. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo uvolnění částky 3.000,-Kč z obecního rozpočtu na úhradu  
hudby při dětském maškarním plesu..
Výsledek hlasování:  Pro   7     Proti    0     Zdrželi se   0 
Usnesení č. 15/56 bylo schváleno

2. Přesedající dále požádal obecní zastupitelstvo o uvolnění finanční částky ve výši 4.500,-Kč z 
obecního rozpočtu na úhradu dopravy, spojené s  konáním soustředění  žákovského  oddílu kopané.
S poukazem na výši částky již schválené pro činnost SOKOLa  Močovice na tento rok, nebylo  pro 
většinu členů zastupitelstva akceptovatelné žádosti vyhovět.    
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo uvolnění částky 4.500,-Kč z obecního rozpočtu na úhradu  
dopravy, spojené se soustředěním žákovského oddílu kopané.  
Výsledek hlasování:    Pro   2    Proti  5  /Titze, Kristek, Vojtěchová, Bohatý, Vlach/ 
Zdrželi se     0 
Usnesení č. 15/57 nebylo schváleno

3. Přesedající seznámil obecní zastupitelstvo s projektovou dokumentací Výstavby víceúčelové haly,
kterou  zrealizuje  jako investor firma ALLiUM AGRO, s.r.o.  v bývalém zemědělském objektu .

4. Závěrem předsedající poděkoval členům zastupitelstva za aktivitu při jednání.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 22´15h.

Přílohy zápisu:
       1)  Prezenční listina
       2)  OZV č. 1/15
       
I 
Zápis byl vyhotoven dne:  6.3.2015

Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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

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

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




