
Zápis č. 15/12 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 16. září 2015, od 19:30 hodin v místní sokolovně.

Přítomno:     6 členů OZ        Omluven: p. Titze Libor
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  6 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  
zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  6     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 15/124 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. Předsedající proto dal hlasovat o doplněném programu jednání. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
      I)  Schválení programu zasedání
     II)  Smlouva o dílo na akci Močovice-revit. obecní zeleně
    III)  Zákaz podomního prodeje v obci 
    IV)  Smlouvy a dohody obce s VHS Vrchlice-Maleč      
     V)  Schválení kupních smluv  
    VI)  Zlepšení čistoty ovzduší v obci  
   VII)  Autobusová čekárna Na Vsi  
  VIII)  Dovybavení zázemí sokolovny
    IX)  Výstavba lesní cesty
     X)   Záměr obce č. 4/15/Z 
    XI)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro  6          Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 15/125 bylo schváleno.

II) Schválení smlouvy o dílo na akci Močovice-revitalizace obecní zeleně



Předsedající vyzval členy OZ k přednesení připomínek, případně doplňků k návrhu výše uvedené 
smlouvy. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky, dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o dílo na akci Močovice-revitalizace obecní zeleně,  
uzavřenou mezi obcí a vítězem veřejné soutěže firmou Konifery s.r.o.  Žehušice.   
Výsledek hlasování: Pro  6        Proti   0       Zdrželi se:    0 
Usnesení č. 15/126 bylo schváleno.

III)  Zákaz podomního prodeje v obci  
P. Bohatý předložil návrh na vydání obecně závazné vyhlášky, zakazující podomní a pochůzkový 
prodej včetně nabízení služeb v katastru obce Močovice. Předsedající vyzval členy OZ k diskusi
o potřebě uvedeného typu vyhlášky. Z diskuse vyplynulo, že v současné době bude dostačujícím 
řešením této záležitosti vhodně cílená osvěta, neboť obec nedisponuje obecní policií, která by 
kontrolovala dodržování vyhlášky. Předsedající dal následně  hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo starostu obce provedením vhodné osvěty, varující občany před  
nebezpečím, spojeném s podomním a pochůzkovým prodejem.  
Výsledek hlasování:  Pro  6      Proti     0      Zdrželi se:     0  
Usnesení č. 15/127 bylo schváleno.

IV) Smlouvy a dohody obce s VHS Vrchlice-Maleč, a.s.   
Starosta předložil členům zastupitelstva ke schválení níže uvedené smlouvy a dohody, uzavřené mezi 
obcí a VHS Vrchlice-Maleč,a.s.. Zdůvodnil jejich význam aktualizací původních smluv, vyvolanou 
novými zákonnými požadavky, především novým občanským zákoníkem. Reagoval pak na dotazy 
zastupitelů a následně dal hlasovat o návrhu souhrnného usnesení.
Návrh souhrnného usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo:  
1. Smlouvu o provozování a pachtu vodovodu č. 10/2015, uzavřenou mezi obcí a VHS Vrchlice-Maleč  
2. Smlouvu o provozování a pachtu kanalizace č. 4/2015, uzavřenou mezi obcí a VHS Vrchlice-Maleč 
3. Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů (jejich  
částí) č. 10/2015, uzavřenou mezi obcí a VHS Vrchlice-Maleč, a.s. 
4. Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací (jejich  
částí) č. 1/2014, uzavřenou mezi obcí a VHS Vrchlice-Maleč, a.s.  
Výsledek hlasování:  Pro  6      Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/128  bylo schváleno 

V)  Schválení kupních smluv
1. Předsedající seznámil členy OZ s Kupní smlouvou na nemovitou věc, týkající se prodeje pozemku 
pč. 349/19 v k.ú. Močovice pí. S.H., bytem Krchleby  a požádal je o vyjádření.  Poněvadž nebyly 
vzneseny žádné připomínky, dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Kupní smlouvu na nemovitou věc, uzavřenou mezi obcí a 
pí. S.H., bytem Krchleby .   
Výsledek hlasování:  Pro  6     Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/129  bylo schváleno

2. Předsedající seznámil členy OZ s Kupní smlouvou na nemovitou věc, týkající se prodeje pozemku 
pč. 641/2 v k.ú. Močovice p. T.L., bytem Močovice  a požádal je o vyjádření. Nebyly vzneseny žádné 
připomínky a tak bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Kupní smlouvu na nemovitou věc, uzavřenou mezi obcí 
a p. T.L.., bytem Močovice . 
Výsledek hlasování:  Pro  6      Proti         Zdrželi se
Usnesení č. 15/130 bylo schváleno

VI)  Zlepšení čistoty ovzduší v obci  



V souladu s usnesením č. 15/69 informoval starosta obce členy OZ o jednání se zástupcem střediska 
EKIS v rámci záměru uspořádat pro občany osvětu, zaměřenou na ekologický způsob vytápění domů 
s využitím dostupných finančních dotací.  Vzhledem k tomu, že stále ještě nejsou dohodnuty zásadní 
podmínky pro přiznání tzv. kotlíkové dotace na úrovni příslušných ministerstev, resp. krajů, byla by 
nyní jakákoliv činnost v této věci zavádějící. Jakmile výše uvedené problémy pominou, bude se obec 
za účasti EKIS - konzultační a informační středisko pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, 
uvedené osvětové činnosti intenzívně věnovat. Členové OZ nevyslovili k informaci žádné připomínky a 
tak dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice vzalo na vědomí informaci o zajištění akce na zlepšení kvality ovzduší v  
obci.                                                        
Výsledek hlasování:  Pro  6     Proti   0      Zdrželi se   0
Usnesení č. 15/131   bylo schváleno

VII) Autobusová čekárna Na Vsi 
Vzhledem k blížící se obnově obecní zeleně požádal starosta členy OZ o zvážení, zda by nebylo 
vhodné nahradit dosluhující autobusovou čekárnu Na Vsi novou. Vzhledem k potřebě neplýtvat 
finančními prostředky obce, přiklonila se během diskuse většina členů OZ k myšlence čekárnu pořídit, 
avšak za max. cenu 50 tis. Kč.          
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo pořízení 1 ks  autobusové čekárny /přístřešku/ za maximální  
cenu 50tis. Kč.
Výsledek hlasování:  Pro  5     Proti   1 / p. Kořínek/    Zdrželi se   0
Usnesení č. 15/132  bylo schváleno

VIII) Dovybavení zázemí sokolovny
Na základě připomínek organizátorů akcí v sokolovně, navrhl starosta projednat požadavky na 
dovybavení zázemí sokolovny. Rozvinula se diskuse, během níž se členové OZ sjednotili na doplnění 
kuchyňky pracovní deskou a elektrickým sporákem v celkové pořizovací částce 15 tis. Kč.    
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce  Močovice schválilo doplnit zázemí sokolovny /kuchyňku/ pracovní deskou a  
elektrickým sporákem v celkové hodnotě max. 15 tis. Kč. 
Výsledek hlasování:  Pro  6    Proti  0     Zdrželi se   0 
Usnesení č. 15/ 133   bylo schváleno

IX)  Výstavba lesní cesty
Místostarosta seznámil členy OZ s aktuální stavem akce Výstavba lesní cesty. Vzhledem ke krátkému 
termínu na podání žádosti o dotaci navrhl pověřit zpracováním žádosti o dotaci firmu  Anylopex plus 
s.r.o., s níž byla akce konzultována. Členové zastupitelstva neměli žádné připomínky a tak 
předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo firmu Anylopex plus s.r.o.  vypracováním žádosti o dotaci na 
akci Výstavba lesní cesty.
Výsledek hlasování:  Pro  6    Proti  0    Zdrželi se:   0
Usnesení č. 15/134  bylo schváleno

X)  Záměr obce č. 4/15/Z
Starosta předložil a zdůvodnil členům OZ návrh Záměru obce č. 4/15/Z, týkající se pronájmu  dvou 
částí /každá o výměře 100 m2/ z pozemku parc. č. 349/17 v k.ú. Močovice. Po upřesňujících 
odpovědích na dotazy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Záměr obce č. 4/15/Z – příloha č. 2.
Výsledek hlasování:  Pro  6   Proti  0    Zdrželi se:  0 
Usnesení č. 15/135  bylo schváleno

IX)  Jiné, závěr



Starosta informoval členy  o dotazníku zaměřeném na komunitní plánování.

Závěrem předsedající poděkoval členům zastupitelstva za aktivitu při jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21´00h.

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

Zápis byl vyhotoven dne: 17.9.2015

Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


