
Zápis č. 15/6 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 1. dubna 2015, od 19:30 hodin v místní úřadovně.

Přítomno:   7 členů OZ
Omluveni:   0
Hosté:        p. Moravec T.      
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. Vlacha Josefa a p. Titze Libora a  zapisovatelkou  pí. 
Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Vlacha Josefa a p. Titze Libora a zapiso-
vatelem pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro 7      Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 15/65 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 vznesl 
doplňující bod místostarosta. Starosta pak dal hlasovat o doplněném návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
      I)  Schválení programu zasedání 
     II)  Vykazování přidělených dotací z rozpočtu obce dotovanými subjekty   
    III)  Protierozní opatření 
    IV)  Vjezdy na obecních pozemcích    
     V)  Čistota ovzduší v obci
   VII)  Zahájení stavby Stezka pro chodce v obecních lesích
   VIII) Jiné, závěr
Výsledek hlasování:  Pro 7    Proti    0       Zdrželi se    0
Usnesení č. 15/66 bylo schváleno.

II. Vykazování přidělených dotací z rozpočtu obce dotovanými subjekty 
Starosta přednesl úvodní slovo a následně předal slovo předsedovi kontrolního výboru, p. J.  Boha- 
tému. Ten vznesl požadavek na roční vyúčtování přijaté dotace /do 28.2./ dotovaným subjektem, 



doložené kopiemi dokladů. V průběhu diskuse byl ještě vznesen požadavek na současné předložení 
výkazu ročního hospodaření daného subjektu. Host, p. Tomáš Moravec /za SDH Močovice/, s 
požadavkem vyjádřil souhlas. Předsedající pak informoval členy OZ o účinnosti Zákona č. 24/2015Sb., 
který mimo jiné upravuje proces poskytování dotací z územních rozpočtů. Následně proběhlo 
hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje povinnost subjektu, dotovaného z rozpočtu obce, předat  
kontrolnímu výboru obce do 28.2. roční vyúčtování přijaté dotace, doložené kopiemi účetních dokladů,  
za současného předložení jeho schváleného výkazu ročního hospodaření.     
Výsledek hlasování: Pro  7     Proti      0       Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/67 bylo schváleno. 

III. Protierozní opatření    
Starosta v úvodním slovu navázal na informace, které členové OZ získali přímo v terénu. V průběhu 
diskuse pak byly doplněny upřesňující informace. Na dotaz předsedajícího, zda se někdo domnívá, že 
protierozní opatření v lokalitě Cihelna je zbytečné, se žádný zastupitel nevyjádřil kladně. Předsedající 
proto zdůraznil, že původní usnesení OZ zůstává v platnosti. Pak se členové zastupitelstva věnovali 
výběru vhodné alternativy pro realizaci opatření. Vzhledem k tomu, že se OZ nedokázalo výrazněji 
přiklonit k žádné ze dvou projektově zpracovaných řešení, doporučil starosta pozvat na další jednání 
autory projektů. Poněvadž členové OZ s tímto návrhem vyjádřili souhlas, přesedající přesunul 
rozhodnutí o konečném řešení na budoucí zasedání OZ, spojené s konzulatací s projektanty. 

IV. Vjezdy na obecních pozemcích
Předsedající upřesnil, že se jedná výhradně o zpevnění nezbytné části obecního pozemku při zřízování 
sjezdu z místní komunikace na sousední nemovitost v místech, kde taková stavba není obcí zatím 
plánována, resp. zatím není obcí zpracován projekt.  Nutnost vyjasnit tuto záležitost zdůvodnil 
zaznamenanou aktivitou z řad občanů.  Z  rozsáhlé diskuse vyplynulo, že obec nebude této aktivitě 
bránit, ale nebude se na ní finančně spolupodílet. OZ si dále vyhradilo  do své kompetence 
rozhodování o jednotlivých žádostech.     
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice si vyhradilo do své kompetence schválení žádosti, podané občanem, na  
zpevnění nezbytné části obecního pozemku při zřizování sjezdu z místní komunikace na sousední  
nemovitost.
Výsledek hlasování: Pro  7        Proti     0      Zdrželi se      0
Usnesení č. 15/68 bylo schváleno.

V. Čistota ovzduší v obci
Starosta požádal členy OZ  o vyjádření k záměru provést  mezi občany  osvětu  ke státem a krajem 
plánovaným finančním dotacím, zaměřeným na zlepšení  kvality ovzduší /Zelená úsporám, kotlíkové 
dotace/.  Zdůraznil, že pro Močovice je to nevratná příležitost  jak podstatným způsobem a bez 
vynaložení finančních prostředků z rozpočtu obce vyřešit čistotu ovzduší v obci, neboť po skončení 
dotačního období 2015-2020, již  bude velmi problematické jakoukoliv podporu v této oblasti získat. 
Členové OZ v diskusi vyjádřili  s tímto krokem souhlas, a tak je předsedající požádal o  získání 
maximálního množství poznatků pro příští zasedání OZ, které stanoví nejvhodnější postup.    
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo záměr obce zlepšit kvalitu ovzduší v obci cílenou osvětovou  
činností v rámci vypisovaných dotačních titulů.  
Výsledek hlasování:  Pro  7        Proti    0      Zdrželi se     0 
Usnesení č. 15/69 bylo schváleno.

VI)  Zahájení stavby Stezka pro chodce v obecních lesích 
Místostarosta seznámil členy OZ s problematikou akce Stezka pro chodce v obecních lesích a 
požádal o souhlas se zahájením této stavby. Vzhledem k tomu, že se nevyskytly námitky , dal před-
sedající  hlasovat o návrhu usnesení.  



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zahájení stavby Stezka pro chodce v obecních lesích.  
Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti    0      Zdrželi se    0  
Usnesení č. 15/70 bylo schváleno.  

VII) Jiné, závěr
1. Místostarosta informoval o nutnosti řešit vzlínání vlhkosti ve zdech kaple a požádal o možná řešení.
2. Starosta informoval o aktuálním stavu akce Most na silnici II/337 /podepsána smlouva  s doda-
vatelem projektu/.
3. Závěrem předsedající poděkoval členům zastupitelstva za aktivitu při jednání. Zasedání ukončil 
ve  21´15h.

Přílohy zápisu:
       1)  Prezenční listina
       
       
I 
Zápis byl vyhotoven dne: 6.4.2015

Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

Ověřovatelé:  ..............................................

                      ..............................................

Starosta:       .............................................. 

Místostarosta............................................. 


