
Zápis č. 15/5 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 18. března 2015, od 19:30 hodin v místní úřadovně.

Přítomno:   6 členů OZ
Omluveni:  p. Vlach
Hosté:        p. Chvátil, pí. Janglová      
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  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. Bohatého Jiří a p. Kristka Lubora a  zapisovatelkou  pí. 
Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Bohatého Jiří a p. Kristka Lubora a zapiso-
vatelem pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  6     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 15/58 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 nebyly 
vzneseny doplňující body. Starosta dal proto hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
      I)  Schválení programu zasedání 
     II)  Žádost o finanční příspěvky na sportovní a společenské akce 
    III)  Úprava rozpočtu obce   
    IV)  Zvýšení školkovného v MŠ 
     V)  Veřejná soutěž č. VS 1/2015 na propachtování části pozemku pč. 668/4    
    VI)  Sponzorský dar - smlouva 
   VII)  Jiné, závěr  
Výsledek hlasování: Pro   6          Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 15/59 bylo schváleno.

II. Žádost o finanční příspěvek na sportovní a společenské akce 



Starosta požádal p. Chvátila Josefa o zdůvodnění vznesené žádosti o finanční příspěvek na jím 
organizované turnaje v nohejbalu /Velikonoční turnaj v nohejbalu a Močovická smeč/ a 2 společenské 
akce. P. Chvátil svou žádost zdůvodnil, přičemž využil odkazy na obdobné /velice úspěšné/ akce, 
které uspořádal v minulém roce. Členové obecního zastupitelstva se v následné diskusi shodli na tom, 
že aktivitu občanů zaměřenou na činnost pro širokou veřejnost je nutné podporovat a shodli se přispět 
z obecního rozpočtu následovně: 1000,-Kč na zakoupení míče, 1500,-Kč na Velikonoční turnaj, 1500,-
Kč na Močovickou smeč, a 4000,-Kč na 2 společenské akce. Předsedající pak dal hlasovat o návrhu 
usnesení.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo finanční příspěvky z rozpočtu obce ve výši 4000,-Kč na 2 tur-
naje v nohejbalu a 4000,-Kč na 2 společenské akce, vše pořádané p. Chvátilem.   
Výsledek hlasování: Pro  6     Proti      0       Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/60 bylo schváleno. 

III. Úprava rozpočtu obce    
Starosta předložil obecnímu zastupitelstvu ke schválení úpravu rozpočtu obce. Vysvětlil důvody, které 
k tomu vedou a okomentoval jednotlivé položky. Další dotazy k této záležitosti zodpověděla hospo-
dářka obce. Do navržené úpravy bylo zahrnuto rovněž Usnesení č. 15/60. Z následující diskuse 
vyplynulo, že členové jsou s úpravou rozpočtu srozuměni. Předseda kontrolní komise vznesl 
požadavek na roční vyčtování přidělených dotací dotovanými organizacemi. Bylo dohodnuto, že 
zástupci těchto organizací budou pozvání na příští jednání zastupitelstva. Poté dal předsedající 
hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Úpravu rozpočtu obce č. 1 /Příloha č. 2/.
Výsledek hlasování: Pro  6         Proti     0       Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/61 bylo schváleno.

IV)  Školkovné v mateřské škole 
Vzhledem k platnému zákonu o dani z příjmu, navrhl starosta zvýšit částku hrazenou rodiči za 
umístění dítěte ve školce, tzv. školkovné.  Členům obecního zastupitelstva současně vysvětlil, že roční 
částka rodiči zaplacená, jim je státem vrácena slevou na dani z příjmů. Seznámil rovněž přítomné se 
školkovným v sousedních obcích.  Poté navrhl  zvýšení  současné částky o 90,-Kč, tj. na 300,-Kč/měsíc. 
Návrh se setkal s pochopením u všech zastupitelů  a  předsedající dal následně hlasovat o návrhu 
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo měsíční částku za umístění dítěte v mateřské škole  
/školkovné/ ve výši  300,-Kč/měsíc s platností od šk. roku 2015-2016. 
Výsledek hlasování: Pro  6        Proti     0      Zdrželi se      0
Usnesení č. 15/62 bylo schváleno.

V)  Veřejná soutěž č. VS 1/2015 na propachtování části pozemku pč. 668/4
Starosta seznámil členy obecního zastupitelstva s návrhem Veřejné soutěže č. VS 1/2015 na 
propachtování části obecního pozemku pč. 668/4 /4.000m2/, vedeného jako trvalý travní porost v 
k.ú. Močovice. Záměr obce propachtovat tento pozemek schválilo OZ na svém jednání dne 18/2 2015 
Usnesením č. 15/38. Poté předsedající požádal o návrhy a připomínky. Vzhledem k tomu, že nebyly 
žádné vzneseny, dal  hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Veřejnou soutěž č. VS 1/2015 /Příloha č. 3/.
Výsledek hlasování:  Pro  6        Proti    0      Zdrželi se     0 
Usnesení č. 15/63 bylo schváleno

VI)  Sponzorský dar - smlouva 
Starosta předložil obecnímu zastupitelstvu ke schválení návrh smlouvy o sponzorském daru. 
Předmětem smlouvy je finanční dar p. Bc. Hadince ve výši 1.000,-Kč, věnovaný ke sponzorování SDH 



Močovice. Členové obecního zastupitelstva nevznesli ke smlouvě žádné připomínky. Předsedající dal 
hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo smlouvu na Sponzorský dar, věnovaný p. Bc. Hadincem obci  
ke sponzorování SDH Močovice. 
Výsledek hlasování:  Pro  6     Proti    0      Zdrželi se    0  
Usnesení č. 15/64 bylo schváleno  

VII) Jiné, závěr
1. Místostarosta vznesl požadavek na vyčištění dešťové kanalizace v úseku od budovy OÚ
k vyústění. Starosta o to požádá vedení SDH.
2. P. Kristek požádal o úklid příkopů podél silnice  na Krchleby.  Starosta zadá tento úkol prac. obce.
3. Závěrem předsedající poděkoval členům zastupitelstva za aktivitu při jednání.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20´45h.

Přílohy zápisu:
       1)  Prezenční listina
       2)  Úprava rozpočtu č. 1
       3)  Veřejná soutěž VS 1/2015
       
I 
Zápis byl vyhotoven dne: 19.3.2015

Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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

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

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


