
Zápis č. 15/7 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 15. dubna 2015, od 19:30 hodin v místní úřadovně.

Přítomno:   5 členů OZ
Hosté:        0 
Omluveni:    p. Titze, p. Vlach
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 5 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 5      Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 15/71 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. Starosta navrhl doplnit do 
programu bod, týkající se nákupu křovinořezu. Další návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny. 
Předsedající proto dal hlasovat o doplněném návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
      I)  Schválení programu zasedání
     II)  Rozpočtové opatření č. 2 – úprava rozpočtu obce  
    III)  Vyhodnocení zkušebního provozu veřejného osvětlení  
    IV)  Žádosti o odkup pozemků 
     V)  Změna opatrovnictví  
    VI)  Záměr obce č. 2/15/Z – prodej kanalizace a vodovodu v Lánech    
   VII)  Záměr obce č. 3/15/Z – pronájem hospody 
  VIII)  Ozdravení ovzduší v obci 
    IX)  Zakoupení profi křovinořezu  



     X)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro  5           Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 15/72 bylo schváleno.

II. Rozpočtové opatření č. 2 – úprava rozpočtu obce
Starosta předložil zastupitelstvu ke  schválení úpravu platného rozpočtu obce. Vysvětlil důvody, které 
jsou příčinou a okomentoval jednotlivé položky, uvedené v rozpočtovém opatření. Z následující 
diskuse vyplynulo, že členové OZ jsou s úpravou rozpočtu srozuměni. Poté dal předsedající hlasovat 
o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 2 /Příloha č. 2/.  
Výsledek hlasování: Pro  5     Proti      0       Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/73 bylo schváleno. 

III. Vyhodnocení zkušebního provozu veřejného osvětlení   
V souladu s bodem č. 11 z Usnesení č. 14/13 starosta vyzval členy OZ ke zhodnocení zkušebního 
provozu veřejného osvětlení v režimu celonočního provozu. Během diskuse se členové OZ vyslovovali 
kladně k současnému systému svícení a doporučovali v něm pokračovat. Předsedající dal pak 
hlasovat o návrhu usnesení.   
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo celonoční provoz veřejného osvětlení. 
Výsledek hlasování: Pro  5         Proti     0       Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/74 bylo schváleno.

IV) Žádosti o odkup pozemků  
Starosta seznámil členy zastupitelstva s písemnou žádostí manželů Hatákových, bytem Kutná Hora, o 
úplatný převod obecního pozemku pč. 349/26 v k.ú. Močovice do jejich vlastnictví. Jedná se o 
pozemek v lokalitě Cihelna o výměře 1053 m2 za schválenou ceníkovou cenu ve výši 231.660,-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. 349/26 v k.ú. Močovice o  
výměře 1053 m2 manželům Hatákovým, bytem Kutná Hora, za cenu 231.660,-Kč dle schváleného  
ceníku, přičemž finanční náklady spojené s převodem hradí nabývající. 
Výsledek hlasování:  Pro:  5      Proti     0      Zdrželi se:     0  
Usnesení č. 15/75 bylo schváleno.

V) Změna opatrovnictví
Předsedající seznámil členy OZ s Přípisem Okresního soudu v Chrudimi, v němž soud žádá obec o 
opětovné zvážení podané žádosti o změnu opatrovnictví. V rámci následující diskuse starosta doplnil 
další informace k tématu a zodpověděl dotazy členů zastupitelstva. Následně dal hlasovat o návrhu 
usnesení.       
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice neschválilo zrušení žádosti o změnu opatrovnictví.   
Výsledek hlasování:  Pro  5      Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/ 76  bylo schváleno 

VI)  Záměr obce č. 2/15/Z – prodej kanalizace a vodovodu v Lánech
Starosta předložil členům OZ záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní na prodej vodovodu 
a kanalizace v lokalitě V Lánech. Vysvětlil důvody a následně vyzval zastupitele k přednesení 
připomínek. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné vzneseny, dal hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Záměr obce č. 2/15/Z – Příloha č. 3.
Výsledek hlasování:  Pro  5    Proti:   0      Zdrželi se:   0
Usnesení č. 15/77   bylo schváleno



VII)  Záměr obce č. 3/15/Z – pronájem hospody   
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s rozhodnutím současného nájemce, p. Šaufla, ukončit nájem 
hospody. Pak předložil k projednání záměr obce hospodu opětovně pronajmout. Z diskuse vyplynulo, 
že členové zastupitelstva jsou s tímto řešením srozumněni a tak předsedající dal hlasovat o usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Záměr obce č. 3/15/Z – Příloha č. 4.   
Výsledek hlasování:  Pro  5     Proti   0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/78  bylo schváleno

VIII) Ozdravení ovzduší v obci  
Předsedající navázal na bod č. V) z posledního zasedání zastupitelstva a vyzval k diskusi na téma 
ozdravení ovzduší v obci. Z té vyplynulo, že uvažovaná osvěta v této oblasti je velice žádoucí, 
zahájena bude v průběhu 3. čtvrtletí 2015 a zastupitelstvo se bude k zlepšování čistoty ovzduší v obci 
na  svých zasedáních průběžně vracet.

IX) Zakoupení profi křovinořezu
Starosta navrhl zakoupení profi křovinořezu. Nákup zdůvodnil potřebou minimálně dvou funkčních  
strojů pro ruční kosení zeleně. Členové zastupitelstva během diskuse vyjádřili s tímto návrhem 
souhlas. Vybrán byl křovinořez STIHL FS 410 C-E v ceně 22.990,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zakoupení profi křovinořezu.  
Výsledek hlasování:  Pro  5     Proti   0      Zdrželi se   0
Usnesení č. 15/79  bylo schváleno 

X) Jiné, závěr
Závěrem předsedající poděkoval členům zastupitelstva za aktivitu při jednání.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20´20h.

Přílohy zápisu:
       1)  Prezenční listina
       2)  Rozpočtové opatření č. 2
       3)  Záměr obce č. 2/15/Z
I      4)  Záměr obce č. 3/15/Z

Zápis byl vyhotoven dne: 19.4.2015

Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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

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

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


