
Zápis č. 15/10 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 17. června 2015, od 19:45 hodin v místní úřadovně.

Přítomno:     7 členů OZ
Předsedající:  starosta

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Močovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19´45 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. Bohatého Jiří a p. Vlacha Josefa a   zapisovatelkou   
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Bohatého Jiří a p. Vlacha Josefa a zapiso-
vatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro 7      Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 15/101 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. Návrh na doplnění programu 
vznesl místostarosta. Předsedající proto dal hlasovat o doplněném programu jednání. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
      I)  Schválení programu zasedání
     II)  Schválení závěrečného účtu za r. 2014 včetně účetní závěrky za r. 2014
    III)  Schválení vítěze veřejné soutěže VS 2/2015
    IV)  Ukončení stávající smlouvy na nájem hospody – Dodatek smlouvy č. 1   
     V)   Pachtovní smlouva na hospodu 
    VI)  Úprava rozpočtu č. 3 
   VII)  Projekt obecní dvougaráže
  VIII)  Zakoupení přístroje na odvlhčení zdiva
    IX)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro  7          Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 15/102 bylo schváleno.

II. Schválení závěrečného účtu za r. 2014
Na návrh starosty OZ projednalo Účetní závěrku za r. 2014, kterou předložila účetní obce. 
Předsedající požádal členy zastupitelstva o připomínky či dotazy k tomuto materiálu. Dotazy p. Bo-
hatého zodpověděla hospodářka obce. 



Pak OZ projednalo Závěrečný účet obce za r. 2014 včetně přezkoumání hospodaření obce nezávis-
lým auditorem, přičemž nejasnosti zodpověděl starosta a hospodářka obce. V souvislosti se zjištěnými 
závadami OZ projednalo nápravná opatření k odstranění nedostatků. Starosta pak navrhl zastu-
pitelstvu ke schválení doporučení auditora pověřit starostu schvalováním rozpočtových opatření v 
rámci nižších částek v případě kolize s termínem zasedání zastupitelstva. V diskusi se zastupitelstvo 
sjednotilo na maximální částce  20.000,-Kč. 
Předsedající dal následně hlasovat o návrzích usnesení k tomuto bodu zasedání.
1. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Účetní závěrku obce za r. 2014.  
Výsledek hlasování: Pro  7      Proti      0       Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/103 bylo schváleno. 

2. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Závěrečný účet obce za r. 2014 s výhradou.
Výsledek hlasování: Pro  7       Proti     0       Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/104 bylo schváleno.

3. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo nápravná opatření k odstranění nedostatků, zjištěných  
nezávislým auditorem.
Výsledek hlasování: Pro  7      Proti     0       Zdrželi se:     0 
Usnesení č. 15/105 bylo schváleno

4. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice s okamžitou platností pověřilo starostu obce schvalováním 
rozpočtových opatření do max. částky 20.000,-Kč v době, kdy nezasedá.
Výsledek hlasování: Pro  7        Proti   0       Zdrželi se:    0 
Usnesení č. 15/106 bylo schváleno.

III)  Schválení vítěze veřejné soutěže VS 2/2015
Předseda Komise pro posouzení a hodnocení nabídek Veřejné soutěže č. VS 2/2015, p. Kořínek Mi-
roslav, seznámil členy OZ s výsledkem hodnocení. Předložena byla pouze jedna nabídka. Vítězkou se 
stala pí. Š.L., která splnila podmínky soutěže a nabídla měsíční pachtovné ve výši 1.000,-Kč. 
Předsedající vyzval členy OZ k připomínkám. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné vzneseny, dal 
hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo propachtování obecní hospody v čp. 18 pí. Š.L.
Výsledek hlasování:  Pro  7      Proti     0      Zdrželi se:     0  
Usnesení č. 15/107 bylo schváleno.

IV) Ukončení stávající smlouvy na nájem hospody – Dodatek smlouvy č. 1 
Starosta předložil členům zastupitelstva ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových 
prostor, uzavřený mezi obcí a p. Z.Š., jímž dochází k ukončení nájmu  obecní hospody ke dni 
30.6.2015 na základě návrhu p. Z.Š. Členové OZ nevyslovili k návrhu žádné připomínky. Předsedající 
proto dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor /ze  
31.12.2013/, uzavřený mezi obcí a p. Z.Š.     
Výsledek hlasování:  Pro  7      Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/108  bylo schváleno 

V)  Pachtovní smlouva na hospodu
Starosta předložil OZ ke schválení  Pachtovní smlouvu na propachtování hospody v obecním objektu 
čp. 18, uzavřenou mezi obcí a vítězskou veřejné soutěže č. VS 2/2015, pí. Š.L. Následně vyzval členy 
OZ k vyjádření názorů. P. Kristek požádal o doplnění výpovědní doby. Členové zastupitelstva se 



sjednotili na šestiměsíční výpovědní době. Tento údaj byl do smlouvy doplněn. O takto upravené 
smlouvě dal předsedající hlasovat. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Pachtovní smlouvu na propachtování hospody v obecním  
objektu čp. 18, uzavřenou mezi obcí a pí. Š.L.  
Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/109  bylo schváleno

VI)  Úprava rozpočtu č. 3
Na návrh starosty OZ projednalo rozpočtové opatření, upravující schválený obecní rozpočet. Členové 
OZ nevyslovili žádné připomínky a tak dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Úpravu rozpočtu č. 3   /Příloha č. 2/.
Výsledek hlasování:  Pro 7      Proti   0      Zdrželi se   0
Usnesení č. 15/110   bylo schváleno

VII) Projekt obecní dvougaráže
Starosta předložil členům OZ návrh projektu na výstavbu dvougaráže v areálu obecní kovárny. 
Předložil rovněž harmonogram denního oslunění, z nějž vyplývá, že stavba garáže neovlivní oslunění 
oken v obytném objektu. V rámci diskuse zodpověděl několik dotazů k tématu a následně dal hlasovat 
o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zadat vypracování projektové dokumentace na stavbu  
dvougaráže /za cenu 25.000,-Kč/  p. V.B. 
Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti   0     Zdrželi se   0
Usnesení č. 15/111 bylo schváleno

VIII) Zakoupení přístroje na odvlhčení zdiva
Místostarosta předložil OZ návrh na pořízení přístroje na odvlhčení zdiva v místní kapli. Přístroj bude 
zakoupen od firmy DRYMAT.cz. Vzhledem k tomu, že tato záležitost byla již dříve konzultována, dal 
předsedající po krátké diskusi hlasovat o usnesení.   
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo smlouvu s firmou DRYMAT.cz na zakoupení přístroje na  
odvlhčování zdiva.
Výsledek hlasování:  Pro  7    Proti  0     Zdrželi se   0 
Usnesení č. 15/112 bylo schváleno

IX) Jiné, závěr
Místostarosta podal informaci o žádosti o dotaci z OPŽP na výsadbu obecní zeleně.
Starosta zodpověděl dotazy k novému  silničnímu mostu.
Zastupitelstvo prodiskutovalo potřebu rozšíření kapacity mateřské školy a potřebu komunitního 
domu seniorů. Z diskuse vyplynulo, že se těmito tématy nebude dále zabývat. 
Na příštím jednání se naopak vrátí k dotacím na drobné sakrální stavby.
Starosta předložil OZ žádost p. S.Z. o vybudování kanálu na dešťovou vodu před domem čp.X. Pak 
sdělil, že se situací je obeznámen a provede patřičné  opatření .  

Závěrem předsedající poděkoval členům zastupitelstva za aktivitu při jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21´55h.

Přílohy zápisu:
       1)  Prezenční listina
       2)  Úprava rozpočtu č. 3  
       



Zápis byl vyhotoven dne: 18.6.2015

Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


