Zápis č. 15/14 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice
Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,
konaného dne 4. listopadu 2015, od 19:30 hodin v místní úřadovně
Přítomno:

6 členů OZ

Omluveni:
1 /p. Titze/
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. 15/147 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) Dodatek č. 11 ke Smlouvě č. S/100183/05324204/001/2006
III) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/15
IV) Návrh rozpočtu obce na r. 2016
V) Žádost o odkoupení pozemku v lokalitě Cihelna
VI) Schválení Plánu společných zařízení
VII) Sportovní kabiny na fotbalovém hřišti
VIII) Výstavba lesní cesty
IX) Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/148 bylo schváleno.

II) Dodatek č. 11 ke Smlouvě č. S/100183/05324204/001/2006
Starosta předložil OZ ke schválení Dodatek č. 11 ke Smlouvě č. S/100183/05324204/001/2006 na
zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu, uzavřené mezi AVE CZ odpadové

hospodářství s.r.o. Praha, Provozovna Čáslav, a obcí Močovice. Zdůraznil, že dodatek stanovuje ceny
za jednotlivé služby v roce 2016 ve stejné výši jako v roce 2015. Pak vyzval k přednesení
připomínek, případně doplňků. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky, dal
hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 11 ke Smlouvě č. S/100183/05324204/001/2006,
uzavřený mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Provozovna Čáslav a obcí.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15/149 bylo schváleno.
III) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/15
Starosta předložil OZ ke schválení návrh OZV č. 2/15 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zdůvodnil
navrženou sazbu poplatku a navrženou finanční úlevu. Předsedající pak vyzval členy OZ k diskusi.
Následně dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Návrh OZV č. 2/15 /Příloha č. 2/.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 15/150 bylo schváleno.
IV) Návrh rozpočtu obce na r. 2016
Starosta předložil členům OZ Návrh rozpočtu na r. 2016, vypracovaný finančním výborem.
Okomentoval jednotlivé položky. Zdůraznil, že návrh rozpočtu je přebytkový, přičemž přebytek je
určený ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let. Pak vyzval k diskusi. V průběhu diskuse o
jednotlivých položkách rozpočtu došlo ke sjednocení názorů, takže předsedající dal následně hlasovat
o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo upravenou verzi Návrhu rozpočtu obce na r. 2016 /Příl. č. 3/.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 15/151 bylo schváleno
V) Žádost o odkoupení pozemku v lokalitě Cihelna
Starosta předložil písemnou žádost D.V. a I.J. o odkoupení pozemku p.č. 349/20 v k.ú. Močovice
/lokalita Cihelna/ o výměře 1445 m2 za ceníkovou cenu 237.150,-Kč. Pak dal prostor na připomínky.
Poněvadž nebyly žádné vzneseny, proběhlo hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo prodej obecního pozemku pč. 349/20 v k.ú. Močovice o
výměře 1445 m2 D.V. a I.J. za cenu 237.150,-Kč dle schváleného ceníku, přičemž finanční náklady
spojené s převodem hradí nabývající.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 15/152 bylo schváleno
VI) Schválení Plánu společných zařízení
Starosta provedl úvod k jednání o Plánu společných zařízení, vypracovaného firmou GEO Hrubý spol.
s r.o. Plzeň. Zdůvodnil jeho důležitost, doplnil, že zohledňuje požadavky dotčených organizací a
orgánů státní správy a že byl projednán se sborem zástupců vlastníků. Zdůraznil, že plně respektuje
požadavky obce na protipovodňová a protizáplavová opatření a cestní sítě. Pak dal příležitost
zastupitelům k vyjádření. Během diskuse členové OZ nevyslovili podstatné připomínky a tak dal
předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Plán společných zařízení /Zakázka KoPÚ Močovice a částí
k.ú. Krchleby, Čáslav, Třebešice, Kluky a Vodranty/, vypracovaný firmou GEO Hrubý spol. s r.o.
Plzeň.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/153 bylo schváleno

VII) Sportovní kabiny na fotbalovém hřišti
Vzhledem k tomu, že TJ Sokol Močovice byla opět zamítnuta finanční dotace z rozpočtu kraje na
rekonstrukci kabin na fotbalovém hřišti, navrhl starosta zvážit možnost jejich bezúplatného převodu
na obec. Návrh zdůvodnil vysokou mírou pravděpodobnosti získat potřebnou dotaci na tento objekt,
bude-li v majetku obce. Doplnil ještě, že zrekonstruované kabiny by mohly být předány TJ Sokol
Močovice do správy v rámci bezúplatného nájmu. V průběhu diskuse se členové OZ shodli na tom, že
případnou žádost TJ Sokol Močovice o bezúplatný převod kabin do majetku obce lze akceptovat.
VIII) Výstavba lesní cesty
Místostarosta informoval OZ o přislíbené dotaci z MŽP na akci Výstavba lesní cesty a navrhl podat
žádost o stavební povolení na uvedenou akci. V průběhu diskuse členové zastupitelstva tento návrh
podpořili, vyslovili ale současně názor, že při nedostatečném investičním zajištění stavby bude její
realizace odložena.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s podáním žádosti o stavební povolení na akci Výstavba lesní
cesty.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/ 154 bylo schváleno
IX) Jiné, závěr

1. Starosta podal aktuální informaci o zajištění autobusové zastávky.
2. Starosta požádal předsedy komisí /kontrolní a finanční/ o předložení zápisů z plánovaných kontrol
k 31.12.2015.
3. Závěrem předsedající poděkoval členům zastupitelstva za aktivitu při jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21´45h.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Návrh OZV č. 2/15
3) Návrh Rozpočtu obce na r. 2016

Zápis byl vyhotoven dne: 5.11.2015
Zapisovatel: pí. Věra Vojtěchová

Ověřovatelé: ..............................................
..............................................

Starosta

…...............................................

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

