
Zápis č. 15/9 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 20. 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. Kristka Lubora 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. 15/91 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 
vznesl starosta a místostarosta. Předsedající proto dal hlasovat o doplněném programu jednání. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
      I)  Schválení programu zasedání
     II)  Dopravní zrcadlo na výjezdu z lokality „Za Fabrikou“  
    III)  Dodatek č. 2 smlouvy o provozování kanalizace č. 1/2011 
    IV)  Dětské hřiště v mateřské školce
     V)  Komunikace na „Obci“ - vyúčtování   
    VI)  Aktuální stav plánovaných investičních akcí    
   VII)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro   5          Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 15/92 bylo schváleno.

II. Dopravní zrcadlo na výjezdu z lokality „Za Fabrikou“ na silnici II/337
V návaznosti na Usnesení č. 15/90 z posledního zasedání OZ, starosta informoval členy OZ o stano-
visku SÚS Čáslav, z něhož vyplývá, že náklady na instalaci dopravního zrcadla ponese obec, neboť 
se jedná o zpřehlednění výjezdu z místní komunikace. Starosta současně předložil cenovou nabídku 



firmy Dopravní značení K.H., s.r.o. na kompletní instalaci dopravního zrcadla včetně vypracování 
plánku pro dopravní inspektorát. Pak požádal členy OZ o připomínky.  V diskusi se členové zastu-
pitelstva k nabídce vyjádřili kladně. Předsedající dal proto hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo kompletní instalaci dopravního zrcadla na výjezdu z lokality  
„Za Fabrikou“ na silnici II/337 firmou Dopravní značení K.H., s.r.o. dle předložené cenové nabídky.  
Výsledek hlasování: Pro  5     Proti      0       Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/93 bylo schváleno. 

III. Dodatek č. 2 smlouvy o provozování kanalizace č. 1/2011    
Starosta seznámil členy OZ s výše uvedeným dodatkem, uzavřeným mezi obcí -  vlastníkem 
kanalizace a VHS Vrchlice-Maleč, a.s – provozovatelem kanalizace, rozšiřujícím současné 
provozování kanalizace o stavbu Močovice kanalizace-prodloužení tlakové kanalizace . Pak dal 
prostor pro připomínky a návrhy. Vzhledem k tomu, že žádné nebyly vzneseny, dal hlasovat o návrhu 
usnesení.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 2 smlouvy o provozování kanalizace č. 1/2011,  
uzavřený mezi obcí a VHS Vrchlice-Maleč,a.s..  
Výsledek hlasování: Pro  5         Proti     0       Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/94 bylo schváleno.

VI. Dětské hřiště v mateřské školce 
Starosta seznámil členy zastupitelstva s negativním výsledkem podané žádosti o dotaci na vybu-
dování dětského hřiště u MŠ. Vzhledem k tomu, že se jednalo již o čtvrtý bezvýsledný pokus, navrhl 
problematiku vyřešit instalací sníženého počtu herních prvků, hrazených pouze z rozpočtu obce. 
Následně vybídl členy OZ k diskusi. Během diskuse byl návrh podpořen, neboť zastupitelé si plně 
uvědomovali, že dobudování dětského hřiště u MŠ se vleče již několik let. Sjednotili se rovněž v 
názoru ponechat výběr herních prvků na vedení MŠ. Starosta dal následně hlasovat o návrhu 
usnesení.
Návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo uvolnění částky  60.000,-Kč z obecního rozpočtu na vybavení  
dětského hřiště u mateřské školy herními prvky.
Výsledek hlasování:  Pro  5      Proti     0      Zdrželi se:     0  
Usnesení č. 15/95 bylo schváleno.

V) Komunikace na „Obci“ - vyúčtování 
Místostarosta krátce uvedl vyúčtování k výše uvedené akci a následně zodpověděl doplňující dotazy 
členů OZ k materiálům jim předaným v pozvánce na zasedání. Členové zastupitelstva nevyjádřili k 
předloženému vyúčtování žádné výhrady. Během diskuse vyplynulo, že pro obec bylo výhodné zadat 
v průběhu stavby specifikované vícepráce, které zvýšily konečnou hodnotu díla. Byl proto současně 
projednán Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  řešící projednané a oboustranně odsouhlasené změny. 
1. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo předložené vyúčtování 1. etapy akce Močovice-komunikace  
Na Obci, parkovací pruhy a zpevněné plochy.    
Výsledek hlasování:  Pro  5      Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/ 96  bylo schváleno 

2. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Močovice-Na Obci-zpevněné  
plochy“, uzavřené mezi obcí a TES, spol. s r.o. Čáslav. 
Výsledek hlasování:  Pro  5     Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/97  bylo schváleno

VI)  Aktuální stav plánovaných investičních akcí
V rámci kontrolních mechanizmů starosta přikročil k prověření momentálního stavu akcí naplánova-
ných na r. 2015 a roky další. Jako výchozí k tomu využil materiály zveřejněné ve 3. čtvrtletí r. 2014. 
Aktuální údaje k jednotlivým akcím podali především starosta a místostarosta. Z jednání tak vznikl 



otevřený dokument Plán investičních akcí na r. 2015 a další období. Starosta pak dal hlasovat o 
návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice vzalo aktualizovaný Plán investičních akcí na r. 2015 a další období na 
vědomí /Příloha č. 2/.
Výsledek hlasování:  Pro   5    Proti:   0      Zdrželi se:   0
Usnesení č. 15/98   bylo schváleno

VII)  Jiné, závěr
Místostarosta navrhl  zakoupit obcí 1 stůl pro stolní tenis  a posílit osvětlení v sokolovně instalací další  
skupiny světel. Navrhl rovněž, aby obec dekorovala vítěze dvou turnajů ve stolním tenisu, které jsou 
plánované v letošním roce. Během následné diskuse bylo zřejmé, že dosavadní vynikající výsledky 
oddílu stolního tenisu a jeho záměr rozšířit členskou základnu kladně ovlivnily  rozhodování 
zastupitelů.  Předsedající proto dal hlasovat o návrzích usnesení. 
1. Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zakoupení 1 stolu pro stolní tenis a  posílení osvětlení v  
sokolovně.   
Výsledek hlasování:  Pro     5       Proti    0        Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/99 bylo schváleno

2. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo finanční náklad ve výši 1.500,-Kč na pořízení  pohárů pro  
vítěze 2 turnajů ve stolním tenisu.
Výsledek hlasování:  Pro    5      Proti     0        Zdrželi se:    0
Usnesení č. 15/100 bylo schváleno

Závěrem předsedající poděkoval členům zastupitelstva za aktivitu při jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21´10h.

Přílohy zápisu:
       1)  Prezenční listina
       2)  Plán investičních akcí na r. 2015 a léta následující  
       

Zápis byl vyhotoven dne: 24.5.2015

Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


