
Zápis č. 15/11 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 2. září 2015, od 19:30 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´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. Kristka Lubora a p. Titze Libora a   zapisovatelkou   
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Kristka Lubora a p. Titze Libora a zapiso-
vatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  7     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 15/113 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 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)  Schválení vítěze veřejné soutěže na zakázku Močovice-revit. obecní zeleně
    III)  Úprava obecního rozpočtu č. 4
    IV)  Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku    
     V)  Žádosti o odkup obecních parcel 
    VI)  Schválení projektu obecní dvougaráže 
   VII)  Žádost o kácení dřevin 
  VIII)  Ceny z hrobových míst na další období
    IX)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro  7          Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 15/114 bylo schváleno.

II) Schválení vítěze veřejné soutěže na zakázku Močovice-revitalizace 
obecní zeleně
Pan Kořínek, člen hodnotící komise, zřízené na posouzení nabídek zadávacího řízení pro výběr 
dodavatele na akci Močovice-revitalizece obecní zeleně, informoval členy OZ o průběhu hodnocení 



nabídek a následně předložil Zprávu o hodnocení nabídek. Jako nejvýhodnější byla komisí 
vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou – Konifery s.r.o Žehušice. Zastupitelstvo se   
s hodnocením ztotožnilo a schválilo, že realizace akce bude přidělena výše uvedenému uchazeči. V 
této souvislosti OZ schválilo Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky na zakázku  
Močovice-revitalizace obecní zeleně, předloženou rovněž p. Kořínkem. Předsedající pak dal hlasovat 
o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo jako vítěze veřejné soutěže na zakázku Močovice-revitalizace  
obecní zeleně firmu Konifery s.r.o.  Žehušice a schválilo Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhod-
nější nabídky na tuto zakázku.  
Výsledek hlasování: Pro  7        Proti   0       Zdrželi se:    0 
Usnesení č. 15/115 bylo schváleno.

III)  Úprava obecního rozpočtu č. 4 
Na návrh starosty OZ projednalo rozpočtové opatření č. 4, upravující schválený obecní rozpočet. 
Navrhované úpravy zdůvodnil. Finančně nejvýznamnější úpravy jsou vyvolány potřebou posílit 
příslušné kapitoly, vztahující se k dotacím.  Předsedající vyzval členy OZ k připomínkám. Vzhledem k 
tomu, že nebyly žádné vzneseny, dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Úpravu rozpočtu č. 4 /Příloha č. 2/
Výsledek hlasování:  Pro  7      Proti     0      Zdrželi se:     0  
Usnesení č. 15/116 bylo schváleno.

IV) Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku  
Starosta předložil členům zastupitelstva ke schválení Smlouvy o právu provést stavbu na cizím 
pozemku, uzavřené mezi obcí a níže uvedenými vlastníky pozemků. Zdůvodnil povinnost obce uzavřít 
tyto smlouvy v rámci akce Močovice-rozšíření veřejného osvětlení . Členové OZ nevyslovili k návrhu 
žádné připomínky. Předsedající proto dal hlasovat o návrhu souhrnného usnesení.
Návrh souhrnného usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo:  
1. Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku č.: Močovice VO/01, uzavřenou mezi obcí a pa-
ní H.R.,Močovice 
2. Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku č.: Močovice VO/02, uzavřenou mezi obcí a  
manžely J. a S.V., Močovice
3. Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku č.. Močovice VO/03, uzavřenou mezi obcí a pa-
ní E.B., Močovice
4. Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku č.: Močovice VO/04, uzavřenou mezi obcí a pa-
ní J.N., Močovice 
Výsledek hlasování:  Pro  7      Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/117  bylo schváleno 

V)  Žádosti o odkup obecních parcel
1. Předsedající seznámil členy OZ s písemnou žádostí pí. S.H., bytem Krchleby, o úplatný převod 
obecního pozemku pč. 349/19 v k.ú. Močovice do jejího vlastnictví. Jedná se o pozemek v lokalitě 
Cihelna o výměře 1469 m2 za ceníkovou cenu 239.880,-Kč. Pak dal prostor pro připomínky. 
Poněvadž nebyly žádné vzneseny, dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo prodej obecního pozemku pč. 349/19 v k.ú. Močovice o  
výměře 1469 m2, pí. S.H., bytem Krchleby, za cenu 239.880,-Kč dle schváleného ceníku, přičemž  
finanční náklady spojené s převodem hradí nabývající.   
Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/118  bylo schváleno

2. Předsedající seznámil členy OZ s písemnou žádostí p. S.N., bytem Čáslav, o úplatný převod 
pozemku pč. 349/24 v k.ú. Močovice do jeho vlastnictví / 911 m2, 200.420,-Kč/. Připomínky nebyly na 
vyzvání vzneseny a předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:



Zastupitelstvo obce Močovice schválilo prodej obecního pozemku pč. 349/24 v k.ú. Močovice o  
výměře 911 m2 p. S.N., bytem Čáslav, za cenu 200.420,-Kč dle schváleného ceníku, přičemž finanční  
náklady s převodem spojené hradí nabývající.
Výsledek hlasování:   Pro  7       Proti         Zdrželi se
Usnesení č. 15/119 bylo schváleno

3. Předsedající seznámil členy OZ s písemnou žádostí p. T.L., bytem Močovice, o úplatný převod 
pozemku pč. 641/2 v k.ú. Močovice /1105 m2, 163.200,-Kč/ do jeho vlastnictví. Ani  tentokrát nabyly 
vzneseny žádné připomínky a předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo prodej obecního pozemku pč. 641/2 v k.ú. Močovice o výměře  
1105 m2 p. T.L., bytem Močovice, za cenu 163.200,-Kč dle schváleného ceníku, přičemž finanční  
náklady s převodem spojené hradí nabývající. 
Výsledek hlasování:  Pro  7      Proti         Zdrželi se
Usnesení č. 15/120 bylo schváleno

VI)  Schválení projektu obecní dvougaráže 
Starosta předložil členům OZ ke schválení projekt na výstavbu dvougaráže v areálu obecní kovárny, 
vypracovaný dle zadání obce. Vzhledem k tomu, že už návrh projektu byl zevrubně zastupitelstvem 
projednán, členové OZ nevyslovili žádné připomínky a tak dal předsedající hlasovat o návrhu 
usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo projektovou dokumentaci na  akci  Novostavba dvougaráže 
Močovice, vypracovanou  v 7/205  zodp. projektantem ing. Zábojníkem.  
Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti   0      Zdrželi se   0
Usnesení č. 15/121   bylo schváleno

VII) Žádost o kácení dřevin v rámci akce Močovice-revitalizace obecní zeleně
Starosta předložil členům OZ ke schválení Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les a Oznámení 
kácení dřevin rostoucích mimo les z pěstebních důvodů, vypracované v souladu s  dokumentací pro 
akci Močovice-revitalizace obecní zeleně. Zdůraznil, že stávající dřeviny jsou přestárlé a vesměs 
poškozené, resp. neperspektivní, či špatně umístěné. Pak dal prostor k připomínkám. Ty nebyly 
vzneseny, poněvadž tato záležitost byla dostatečně projednána při schvalování žádosti o příslušnou 
dotaci.        
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Žádost o kácení dřevin rostoucích mimi les a Oznámení 
kácení dřevin rostoucích mimo les z pěstebních důvodů v rámci akce Močovice-revitalizace obecní 
zeleně.  
Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti   0     Zdrželi se   0
Usnesení č. 15/122  bylo schváleno

VIII) Ceny z hrobových míst na další období
Na návrh místostarosty OZ projednalo ceny z hrobových míst na další desetileté období. Starosta 
navrhl ponechat ceny v dosavadní výši /100,- a 200,- Kč/, pan Kristek předložil návrh na zvýšení  cen 
/300,- a 500,-Kč/. Členové OZ o návrzích diskutovali a předsedající dal následně  hlasovat o návrhu 
usnesení.    
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce  Močovice schválilo ceny z hrobových míst pro další desetileté období ve výši 
100,-Kč z hrobu a 200,-Kč z dvojhrobu. 
Výsledek hlasování:  Pro  4    Proti  3  /Kristek, Titze, Vojtěchová/     Zdrželi se   0 
Usnesení č. 15/ 123   bylo schváleno

IX)  Jiné, závěr
Starosta informoval členy  OZ o termínu MDŽ – 12.3.2016 /hudba-Paštyka/.
Starosta podal informaci o postupu akce Most ev.č. 337/007 na silnici II/337.



Starosta podal aktuální informace o komplexních pozemkových úpravách.
Starosta oznámil členům OZ, že  žádost p. Suchomela Zdeňka o vybudování kanálu na dešťovou vodu 
před domem čp. 95 byla splněna.  

Závěrem předsedající poděkoval členům zastupitelstva za aktivitu při jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21´50h.

Přílohy zápisu:
       1)  Prezenční listina
       2)  Úprava rozpočtu č. 4  
       

Zápis byl vyhotoven dne: 3.9.2015

Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


