Zápis č. 15/15 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice
Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,
konaného dne 18. 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. Kristka Lubora a p. Bohatého Jiří a zapisovatelkou
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Kristka Lubora a p. Bohatého Jiří a
zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/155 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 pak dal hlasovat o doplněném programu jednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
I) Schválení programu zasedání
II) Schválení Rozpočtu obce na r. 2016
III) Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/15
IV) Schválení smlouvy na prodej obecního pozemku
V) Kazy na kráse Močovic
VI) Plán inventur
VII) Přístřešky na obecních pozemcích pč. 588/4 a 586/2
VIII) Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/156 bylo schváleno.

II) Schválení Rozpočtu obce na r. 2016
Starosta předložil OZ ke schválení Rozpočet obce pro r. 2016. Uvedl, že ačkoliv byl návrh rozpočtu
řádně zveřejněn, občané nepředložili žádné připomínky, či návrhy. Pak vyzval členy zastupitelstva k
předložení vlastních připomínek. Ty byly prodiskutovány, začleněny do rozpočtu a předsedající dal
následně hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočet obce pro r. 2016 /Příloha č. 2/.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15/157 bylo schváleno.
III) Schválení OZV č. 2/15
Starosta předložil OZ ke schválení OZV č. 2/15 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Uvedl, že návrh této
obecně závazné vyhlášky byl řádně zveřejněn, avšak občané se k němu nevyjádřili. Zdůvodnil
navrženou sazbu poplatku a navrženou finanční úlevu. Pak vyzval členy OZ k diskusi. Během diskuse
nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplňky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo OZV č. 2/15 /Příloha č. 3/.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 15/158 bylo schváleno.
IV) Kazy na kráse Močovic
Starosta přečetl členům OZ příspěvek pí. J.L. ke vzhledu obce. V průběhu diskuse se zastupitelé
ztotožnili s jejím názorem na vhodnější využití plochy u budovy obecního úřadu, na níž jsou v
současné době umístěny kontejnery na separovaný odpad, osazením parkovými lavičkami. K této
problematice se OZ vrátí na zasedání v prosinci.
Dalším názorem, přemístěním kontejneru na nepoužívané oděvy ze současného stanoviště /u hřbitova/ k prodejně potravin, se OZ zabývalo na svém zasedání dne 7.10.2015. Došlo k závěru, že
kontejner zůstane na původním stanovišti – Zápis č. 15/13, bod XI.
V) Schválení smlouvy na prodej obecního pozemku v lokalitě Cihelna
Starosta předložil písemnou žádost manželů 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, manželům 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. 15/159 bylo schváleno
VI) Plán inventur
Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení Směrnici o inventarizaci č. 1/15-Plán inventur za r.
2015. Návrhy na změny v personálním obsazení byly po projednání do textu směrnice zapracovány a
předsedající proto požádal o schválení návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Směrnici o inventarizaci č. 1/15 /Příloha č. 4/.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/160 bylo schváleno
VII)Přístřešky na obecních pozemcích p.č. 588/4 a 586/2.

Starosta požádal členy OZ o vyjádření ke způsobu využití dřevěného přístřešku na pozemku pč. 588/4
a zděného přístřešku na pozemku pč. 586/2, který využívají p. M.Z. a pí. H.K., přes jejichž pozemek je
do tohoto přístřešku vstup. Oba pozemky jsou v katastrálním území Močovice a jsou ve vlastnictví
obce. V průběhu diskuse došlo ke sjednocení názorů a tak předsedající dal hlasovat o společném
návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Močovice schválilo výprosu dřevěného přístřešku na pozemku pč. 588/4,
přičemž výprosníkem je Sbor dobrovolných hasičů Močovice.

2. Zastupitelstvo obce Močovice schválilo propachtování zděného přístřešku na pozemku pč. 586/2
p. M.Z. a pí. H.K., přes jejichž pozemek je do přístřešku přístup a to za 1000,-Kč/rok.
3. Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zaevidování objektů do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 15/ 161 bylo schváleno

Zdrželi se

0

IX) Jiné, závěr

1. Místostarosta seznámil členy OZ s žádosti organizátorů mysliveckého plesu o snížení nájemného za
pronájem sokolovny oproti zveřejněné ceně. Ačkoliv se pí. Vojtěchová přimlouvala za snížení
nájemného, po dlouhé diskusi se všichni zastupitelé shodli na tom, že není důvod porušit Usnesení č.
15/140, jímž byly ceny za pronájem obecních budov schváleny.
2. Starosta informoval OZ o aktuálním stavu „kotlíkové dotace“ v rámci kraje.
3. Starosta informoval o aktuální situaci ve věci nového mostu přes Klejnarku a nového
autobusového přístřešku.
4. Na dotaz k rozpracovanosti návrhů na dobudování areálu za sokolovnou starosta sdělil, že finanční
možnosti obce, vzhledem k vysokým finančním nárokům na dosud plánované akce, nedovolují výše
uvedený záměr na nejbližší roky zaplánovat a tudíž nebylo vypracování předmětných návrhů zatím
zadáno. Na rybníky, situované v obecní zástavbě, totiž doposud nejsou vypisované dotační tituly a
veškeré náklady by musely být pokryty z obecního rozpočtu. Dle p. Bohatého se dotační titul na tzv.
návesní rybníky připravuje, takže byl požádán o spolusledování této záležitosti.
Závěrem předsedající poděkoval členům zastupitelstva za aktivitu při jednání.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21´35h.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina
Rozpočet obce pro r. 2016
OZV č. 2/15
Směrnice o inventarizaci č. 1/15

Zápis byl vyhotoven dne: 22.11.2015
Zapisovatel: pí. Věra Vojtěchová

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

Starosta

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

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

