
Zápis č. 15/16 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 25. listopadu 2015, od 19:30 hodin v místní úřadovně

Přítomno:     6  členů OZ       
Omluveni:       p. Vlach 
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. 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  
zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  6     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 15/162 bylo schváleno.

I. 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  Smlouvy č. 15256756 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 
    III)  Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí č. 15/1865/KH/JR/BS      
    IV)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro     6       Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 15/163 bylo schváleno.

II.Schválení  Smlouvy č. 15256756 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 
Místostarosta předložil  OZ ke schválení Smlouvu č. 15256756 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí, uzavřenou mezi SFŽP ČR  /IČ: 00020729/  a obcí 
Močovice. Podpora je určena na akci Močovice-revitalizace obecní zeleně.  Předsedající vyzval členy 
OZ k vyjádření. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky, dal hlasovat o návrhu 
usnesení.
Návrh usnesení:



Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu č. 15256756 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v  
rámci Operačního programu Životní prostředí, uzavřenou mezi SFŽP ČR /IČ: 00020729/ a obcí  
Močovice.
Výsledek hlasování: Pro    6      Proti   0       Zdrželi se:    0 
Usnesení č. 15/164 bylo schváleno.

III)  Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí č. 15/1865/KH/JR/BS    
Starosta předložil OZ ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
(číslo smlouvy 15/1865/KH/JR/BS), týkající se stavby Močovice-rozšíření veřejného osvětlení. Tuto 
smlouvu uzavírají Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje a obec Močovice. 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 Smlouvu o smlouvě budoucí (č. 15/1865/KH/JR/BS) o zřízení  
služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi KSÚS Středočeského kraje a obcí Močovice, týkající se  
akce Močovice-rozšíření veřejného osvětlení.  
Výsledek hlasování:  Pro     6       Proti     0      Zdrželi se:     0  
Usnesení č. 15/165 bylo schváleno.

IV)  Jiné, závěr
Starosta  informoval členy OZ o zajištění semináře k výzvě Nová zelená úsporám, který OÚ pořádá 
pro občany. 

Závěrem předsedající poděkoval členům zastupitelstva za aktivitu při jednání.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19´50h.

Přílohy zápisu:
       1)  Prezenční listina
       

Zápis byl vyhotoven dne: 26.11.2015

Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


