
Zápis č. 15/13 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 7. října 2015, od 19:30 hodin v místní sokolovně.

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   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. Vlacha Josefa  a zapisovatelkou   
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Kristka Lubora a  p. Vlacha Josefa  a  
zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  7     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 15/136 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 
vznesli starosta a místostarosta. Předsedající pak dal hlasovat o doplněném programu jednání. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
      I)  Schválení programu zasedání
     II)  Pachtovní smlouvy  
    III)  Rozpočtové opatření č. 5  
    IV)  Aktualizace cen za pronájem obecních budov      
     V)  Samovýroba palivového dřeva   
    VI)  Schválení sídla Mysliveckého spolku Močovice v čp. 26  
   VII)  Autobusová čekárna Na Vsi  
  VIII)  Divadelní představení
    IX)  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění koncového prvku varování obyvatelstva
     X)  Přijetí dotace  
    XI)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro   7         Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 15/137 bylo schváleno.



II) Pachtovní smlouvy
Místostarosta předložil členům OZ ke schválení Pachtovní smlouvu, uzavřenou mezi obcí a  firmou 
KONIFERY s.r.o. Žehušice a následně Pachtovní smlouvu, uzavřenou mezi obcí a firmou 
POSINVEST s.r.o. Žehušice. Předsedající doplnil, že záměr byl schválen Usnesením č. 15/135 a 
řádně zveřejněn. Pak vyzval k přednesení připomínek, případně doplňků k návrhům smluv. Vzhledem 
k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky, dal hlasovat o návrhu souhrnného usnesení.
Návrh souhrnného usnesení:

1. Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Pachtovní smlouvu, uzavřenou mezi obcí a firmou  
Konifery s.r.o.  Žehušice.

2. Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Pachtovní smlouvu, uzavřenou mezi obcí a firmou  
Posinvest s.r.o. Žehušice.  

Výsledek hlasování: Pro  7        Proti   0       Zdrželi se:    0 
Usnesení č. 15/138 bylo schváleno.

III)  Rozpočtové opatření č. 5   
Starosta předložil OZ ke schválení návrh na úpravu obecního rozpočtu. Údaje, uvedené v 
Rozpočtovém opatření č. 5, zdůvodnil. Předsedající pak vyzval členy OZ k diskusi. Následně dal 
hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 5  /Příloha č. 2/.   
Výsledek hlasování:  Pro  7      Proti     0      Zdrželi se:     0  
Usnesení č. 15/139 bylo schváleno.

IV) Aktualizace cen za pronájem obecních budov   
Starosta členům OZ připomněl, že sokolovna a kulturní místnost v čp. 96 jsou na společenské i 
soukromé akce pronajímány za zaváděcí ceny z r. 2011  /Usnesení č. 11/14/. Doporučil proto 
aktualizaci cen, resp. jejich navýšení. Pak vyzval k diskusi. V průběhu diskuse došlo ke sjednocení 
názorů, takže předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
1.Zastupitelstvo obce Močovice schválilo tyto denní ceny za využití obecních budov ke komerčním  
sportovním, kulturním a prezentačním účelům, či soukromým akcím, jako jsou oslavy výročí apod.:  

SOKOLOVNA 
a)   nájemné 3000,-Kč + náklady na vodné a stočné, plyn a el. energii  
b)   nájemné  500,- Kč + náklady na vodné a stočné, plyn a el. energii /platí pro akci, trvající max. 4  
hodiny/

KULTURNÍ MÍSTNOST v čp. 26 /zdravotní středisko/
       nájemné 300,-Kč + náklady na vodné a stočné a el. energii

Výše uvedené nájemní ceny + náklady se netýkají TJ SOKOL Močovice, obce a subjektů zřízených  
obcí /SDH, MŠ/. Netýkají se rovněž sportovních a společenských akcí nekomerčního charakteru,  
organizovaných místními občany s podporou obce.  

Močovičtí novomanželé jsou osvobozeni od nájemného při konání svatby.

Výsledek hlasování:  Pro   7     Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/140  bylo schváleno 

V)  Samovýroba palivového dřeva 
Vzhledem k tomu, že obecní lesy jsou co se týká poškozených, suchých a vyvrácených stromů v 
dobrém stavu, starosta navrhl neprovádět v nastávajícím topném období těžbu palivového dřeva. 
Připomněl, že samotěžbu palivového dřeva obec organizuje ne proto, aby občané měli čím topit, ale 
pro  zlepšení zdravotního stavu lesa. Doporučil dotěžení palivového dřeva dle nevykrytých žádostí 
na r. 2015, což bylo způsobeno pro těžbu nepříznivým počasím v 1. čtvrtletí zmíněného roku. 



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zákaz přidělování stromů pro samovýrobu palivového dřeva  
na zimní období 2015/16 a souhlasí pouze s dotěžením palivového dřeva dle nevykrytých žádostí 
na r. 2015.    
Výsledek hlasování:  Pro   7    Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/141  bylo schváleno

VI)  Schválení sídla Mysliveckého spolku Močovice v čp. 26  
Předsedající seznámil členy OZ se žádostí Mysliveckého spolku Močovice o souhlas s tím, aby mohl 
sídlit na adrese obecního úřadu čp. 26. Výše uvedené vyžaduje zápis do veřejného rejstříku dle NOZ. 
Členové OZ nevyslovili k žádosti žádné připomínky a tak dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s tím, aby Myslivecký spolek Močovice sídlil na adrese  
Močovice čp. 26 a se zápisem této adresy do veřejného rejstříku.                                                         
Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti   0      Zdrželi se   0
Usnesení č. 15/142   bylo schváleno

VII) Autobusová čekárna Na Vsi 
V souladu s Usnesením č. 15/132 předsedající vyzval členy OZ k výběru vhodné autobusové čekárny 
(přístřešku) z předložené nabídky. Připomněl, že max. cena čekárny byla stanovena na 50 tis. Kč. 
V rámci diskuse se zastupitelé shodli na typu Maruška /varianta MEDIUM/ firmy DETA spol. s r.o.. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo pořízení 1 ks  autobusové čekárny – typ Maruška /MEDIUM/  
firmy DETA spol. s r.o..
Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti  0    Zdrželi se   0
Usnesení č. 15/143  bylo schváleno

VIII) Divadelní představení
Předsedající několika větami zahájil diskusi o obcí plánovaném zájezdu na vybrané divadelní 
představení. Připomněl, že obec má možnost získat 51 vstupenek za poloviční cenu. Členové 
zastupitelstva se shodli na muzikálu HAMLET /Jan Ledecký/ v termínu únor, březen 2016.    
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce  Močovice schválilo zakoupení 51 ks vstupenek na muzikál HAMLET v Divadle  
Broadway, Praha 1.  
Výsledek hlasování:  Pro  7    Proti  0     Zdrželi se   0 
Usnesení č. 15/ 144   bylo schváleno

IX)  Dodatek č. 1 Smlouvy o umístění koncového prvku varování obyvatelstva
Starosta předložil OZ ke schválení Dodatek č. 1 o ukončení smluvního vztahu, založeného Smlouvou 
o umístění koncového prvku varování a vyrozumění obyvatelstva, uzavřené dne 14.10.2012 mezi 
ČR-HZS Stř. kraje a obcí Močovice.  Připomněl, že smluvní ujednání výše zmíněné smlouvy pozbyla 
významu, neboť koncový prvek varování – siréna, byl nově pořízen v rámci dotace na protipovodňová 
opatření a je tudíž majetkem obce. Členové zastupitelstva nevznesli žádné připomínky a tak 
předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dotatek č. 1 ke Smlouvě o umístění koncového prvku varování  
a vyrozumění obyvatelstva ze  14.10.2012, uzavřený mezi ČR-HZS Stř. kraje a obcí. 
Výsledek hlasování:  Pro  7    Proti  0    Zdrželi se:   0
Usnesení č. 15/145  bylo schváleno

X) Přijetí dotace
Místostarosta požádal zastupitelstvo o souhlas s přijetím finanční dotace obcí z rozpočtu 
Středočeského kraje a s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na akci Modernizace zásahové 
hasičské techniky SDH Močovice.Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo záležitost podrobně projednalo 
již při rozhodování o podání žádosti o dotaci, nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal 
proto hlasovat o návrhu usnesení. 



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření  
smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Modernizace zásahové hasičské techniky SDH Močovice“ číslo  
HAS/SDH/022350/2015. 
Výsledek hlasování:  Pro  7   Proti  0    Zdrželi se:  0 
Usnesení č. 15/146  bylo schváleno

XI) Jiné, závěr
1. Starosta informoval členy OZ o požadavku paní J. přemístit kontejner na sběr nepoužívaných oděvů 
na nové stanoviště k prodejně  potravin.  Současně doplnil, že vzhledem k nízkému počtu obyvatel 
nelze počítat s navýšením počtu těchto kontejnerů. V průběhu diskuse se zastupitelé shodli na tom, 
že uvedený kontejner zůstane na původním stanovišti, tj. u hřbitova. 
2. Starosta informoval členy  OZ o dotazníku, zaměřeném na komunitní plánování.
3. Místostarosta informoval o průběhu akce  Revitalizace obecní zeleně. 

Závěrem předsedající poděkoval členům zastupitelstva za aktivitu při jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21´15h.

Přílohy zápisu:
       1)  Prezenční listina
       2)  Rozpočtové opatření č. 5     
       

Zápis byl vyhotoven dne: 8.10.2015

Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


