
Zápis č. 15/8 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 6. května 2015, od 19:30 hodin v místní úřadovně.

Přítomno:  5  členů OZ
Omluveni:   p. Bohatý, 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. Titze Libora a p. Kristek Lubor 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-
vatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  5     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 15/80 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. Návrhy na doplnění programu 
nebyly vzneseny. Předsedající proto dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
      I)  Schválení programu zasedání
     II)  Schválení varianty protierozního kanálu  
    III)  Schválení kupní smlouvy na pozemek p.č. 349/26  
    IV)  Oprava kupní smlouvy na pozemek p.č. 349/25
     V)  Schválení vítěze Veřejné soutěže č. VS 1/2015   
    VI)  Veřejná soutěž č. VS 2/2015 na propachtování hospody    
   VII)  Doplnění obecního inventáře  
  VIII)  Přistoupení obce k DSO Mikroregion Čáslavsko  
    IX)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro   5          Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 15/81 bylo schváleno.

II. Schválení varianty protierozního kanálu



Předsedající požádal členy OZ o připomínky ke dvěma předloženým návrhům na protierozní opatření 
v lokalitě Cihelna. Z reakcí jednotlivých členů bylo zřejmé, že na základě předchozího seznámení se s 
problematikou na místě samém a po konzultaci s projektantem, upřednostňují variantu se záchytnou 
nádrží označenou Močovice-protierozní příkop, sedimentační nádrž. Předsedající dal proto hlasovat o 
návrhu usnesení.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo výstavbu protierozního kanálu dle projektové dokumentace  
Močovice-protierozní příkop, sedimentační nádrž, zpracované firmou KV+MV AQUA, s.r.o. Praha
ve 12/2012.  
Výsledek hlasování: Pro  5     Proti      0       Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/82 bylo schváleno. 

III. Schválení kupní smlouvy na pozemek p.č. 349/26    
Starosta seznámil členy OZ s Kupní smlouvou na nemovitou věc, týkající se prodeje pozemku p.č. 
349/26 manželům Hatákovým a vyzval je k přednesení připomínek. Vzhledem k tomu, že žádné 
nebyly vzneseny, dal hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Kupní smlouvu na nemovitou věc, uzavřenou mezi obcí a  
manželi Hatákovými.  
Výsledek hlasování: Pro   5        Proti     0       Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/83 bylo schváleno.

IV) Oprava kupní smlouvy na pozemek p.č. 349/25  
Starosta seznámil členy zastupitelstva s písemnou žádostí sl. Dobiášové o schválení opravené Kupní 
smlouvy na nemovitou věc, týkající se prodeje pozemku p.č. 349/25. Pak dal prostor na připomínky. 
Poněvadž nebyly žádné vzneseny, navrhl hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Kupní smlouvu na nemovitou věc, uzavřenou mezi obcí na  
straně jedné a sl. Dobiášovou Klárou a Schovancem Tomášem na straně druhé, čímž současně  
zrušilo své Usnesení č. 15/48.  
Výsledek hlasování:  Pro   5     Proti     0      Zdrželi se:     0  
Usnesení č. 15/84 bylo schváleno.

V) Schválení vítěze Veřejné soutěže č. VS 1/2015 
Předseda Komise pro posouzení a hodnocení nabídek Veřejné soutěže č. VS 1/2015, p. Kořínek 
Miroslav, seznámil členy OZ s výsledkem hodnocení. Předložena byla pouze jedna nabídka. 
Vítězskou se stala pí. Petra Vavřičková, bytem Vodranty 27 /IČ: 03975291/, která nabídla roční 
pachtovné ve výši  150,-Kč a předložila návrh pachtovní smlouvy. Předsedající vyzval členy OZ k 
připomínkám.   Vzhledem k tomu, že nebyly žádné vzneseny, dal hlasovat o návrzích usnesení.       
1. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo propachtování části pozemku v k.ú. Močovice, p.č. 668/4 o  
výměře 4.000m2, vedeno jako plocha ostatní na LV č. 10001, pí. Petře Vavřičkové /IČ: 03975291/.    
Výsledek hlasování:  Pro  5      Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/ 85  bylo schváleno 
2. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o pachtu, uzavřenou mezi obcí a pí. Petrou Vavřič-
kovou /IČ: 03975291/.
Výsledek hlasování:  Pro  5     Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/86  bylo schváleno

VI)  Veřejná soutěž č. VS 2/2015 na propachtování hospody Na Myslivně
Starosta předložil členům OZ ke schválení text Veřejné soutěže č. VS 2/2015 na propachtování 
obecní hospody a požádal o připomínky. V rámci diskuse byla dohodnuta nejnižší možná nabízená 
částka ve výši  1000,-Kč. Předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Veřejnou soutěž č. VS 2/2015 na propachtování hospody Na  
Myslivně /Příloha č. 2/.



Výsledek hlasování:  Pro  5     Proti:   0      Zdrželi se:   0
Usnesení č. 15/87   bylo schváleno

VII)  Doplnění obecního inventáře    
Starosta navrhl a zdůvodnil členům OZ nákup následujících předmětů do majetku obce:
2x stojan na kola před sokolovnu, 1x chladnička a 1x el. sporák do sokolovny a 1x přenosná brašna 
první pomoci pro akce v terénu. Pak vyzval členy OZ k připomínkám a k předložení dalších návrhů. 
Z následující diskuse nevyplynul další návrh na nákup, naopak z původního návrhu vypadl el. sporák. 
Předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo nákup  2ks stojanů na kola, 1ks chladničky a 1ks přenosné  
brašny první pomoci.  
Výsledek hlasování:  Pro  5      Proti   0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/88  bylo schváleno

VIII) Přistoupení obce k DSO Mikroregion Čáslavsko  
Předsedající navázal na Zápis z jednání o meziobecní spolupráci, s kterým se členovéOZ seznámili, a 
vyzval k diskusi ve věci podání přihlášky obce Močovice do Mikroregionu Čáslavsko. V rámci diskuse 
starosta zodpověděl položené dotazy a následně dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo podání přihlášky obce Močovice do Mikroregionu Čáslavsko.   
Výsledek hlasování:  Pro  5     Proti   0      Zdrželi se   0
Usnesení č. 15/89  bylo schváleno 

IX)  Jiné, závěr
Místostarosta přednesl žádost obyvatel lokality „ZaFabrikou“ o zajištění bezpečného výjezdu z místní 
komunikace na silnici  II/337 instalací zrcadla. Vzhledem k tomu, že všichni zastupitelé jsou s 
problematikou dostatečně obeznámeni  vyjádřili návrhu plnou podporu. Předsedající proto dal 
hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo podání žádosti na SÚS Čáslav o instalaci zrcadla na silnici
II/337 v místě napojení lokality „Za Fabrikou“.  
Výsledek hlasování:  Pro     5       Proti    0        Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/90 bylo schváleno

Závěrem předsedající poděkoval členům zastupitelstva za aktivitu při jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20´45h.

Přílohy zápisu:
       1)  Prezenční listina
       2)  Veřejná soutěž č. VS 2/2015 
       

Zápis byl vyhotoven dne: 7.5.2015

Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

Ověřovatelé:  ..............................................      Starosta          …............................................... 

                      ..............................................       Místostarosta …...............................................


