
Zápis č. 15/17 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 16. prosince 2015, od 19:30 hodin v místní úřadovně.

Přítomno:   7  členů OZ       
Omluveni:     0 
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  7 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. Jiřího Bohatého a p. Titze Libora a zapisovatelkou   
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Jiřího Bohatého a  p. Titze Libora a  
zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  7     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 15/166 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 
vznesl místostarosta. Předsedající pak dal hlasovat o doplněném programu jednání. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
      I)  Schválení programu zasedání
     II)  Úprava rozpočtu č. 6/2015  
    III)  Pachtovní smlouva       
    IV)  Smlouva o výprose    
     V)  Smlouva o dotaci na výdaje jednotky SDH  
    VI)  Kazy na kráse Močovic 
   VII)  Žádost o dotaci na vodohospodářskou infrastrukturu /Cihelna/ 
  VIII)  Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci el. přeložky č. ZS14128120052419
    IX)  Závazek spolufinancování rekonstrukce kabin na hřišti  
     X)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro    7       Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 15/167 bylo schváleno.



II) Úprava rozpočtu č. 6/2015
Starosta předložil  OZ ke schválení návrh úpravy rozpočtu. Navrhované změny vysvětlil a zdůvodnil. 
Pak vyzval zastupitele k připomínkám. Na vznesené dotazy odpověděli starosta a hospodářka obce. 
Předsedající pak dal dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Úpravu rozpočtu č. 6/2015 /Příloha č. 2/.   
Výsledek hlasování: Pro  7       Proti   0       Zdrželi se:    0 
Usnesení č. 15/168 bylo schváleno.

III)  Pachtovní smlouva    
Starosta předložil OZ ke schválení Pachtovní smlouvu, uzavřenou mezi obcí /propachtovatel/  a p. 
M.Z. a pí. H.K. /pachtýř/,  o propachtování přístřešku na pozemku pč. 586/2 v k.ú. Močovice. 
Předsedající pak dal prostor k připomínkám. Vzhledem k tomu, že záležitost byla zevrubně 
projednána na listopadovém zasedání, nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat 
o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Pachtovní smlouvu, uzavřenou mezi obcí jako  
propachtovatelem a p. M.Z. a H.K., jako pachtýřem.       
Výsledek hlasování:  Pro  7      Proti     0      Zdrželi se:     0  
Usnesení č. 15/169 bylo schváleno.

IV) Smlouva o výprose    
Starosta předložil členům OZ ke schválení Smlouvu o výprose, uzavřenou mezi obcí /půjčitel/ a SDH 
Močovice /výprosník/ o přenechání dřevěného přístřešku na pozemku pč. 588/4 v k.ú. Močovice k 
bezplatnému užívání. Vzhledem k tomu, že problematika byla důkladně projednána na listopadovém 
zasedání, členové OZ nevznesli žádné připomínky. Předsedající dal následně hlasovat o návrhu 
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o výprose, uzavřenou mezi obcí a SDH Močovice.  
Výsledek hlasování:  Pro   7      Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/170  bylo schváleno 

V)  Smlouva o poskytnutí dotace z Programu účelové neinvestiční dotace v PO  na 
výdaje jednotky SDH v r. 2015 
Starosta předložil ke schválení smlouvu o poskytnutí státní dotace na výdaje jednotky SDH, 
uzavřenou mezi Středočeským krajem a obcí Močovice na poskytnutí účelové neinvestiční dotace v 
požární ochraně na výdaje jednotky SDH v r. 2015. Ke smlouvě nebyly vzneseny žádné připomínky a 
tak předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu účelové neinvestiční  
dotace v PO na výdaje jednotky SDH v r. 2015.
Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/171  bylo schváleno

VI) Kazy na kráse Močovic   
Starosta úvodem navázal na jednání zastupitelstva dne 18.11.2015 /bod č. IV/   o připomínce 
pí. Libuše Janyšové a vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na vhodnější umístění 
kontejnerů na separovaný odpad. Navržena byla dvě možná umístění :
1. Za budovou OÚ podél silnice na Vodranty /p. Bohatý/,
2. V proluce mezi budovou MŠ a sousedním domem /p. Kos/.
V rámci následující diskuse se zastupitelé shodli na tom, že tuto záležitost je třeba řešit v kontextu s 
celkovou úpravou centra obce. Předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo záměr zapracovat přemístění kontejnerů na separovaný  
odpad do plánovaného projektu na úpravu centra obce.                                                            
Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti   0      Zdrželi se   0



Usnesení č. 15/172   bylo schváleno

VII) Žádost o dotaci na vodohospodářskou infrastrukturu /Cihelna/
Místostarosta požádal OZ o souhlas s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního 
prostředí a zemědělství na r. 2016. Členové OZ se k žádosti vyslovili kladně a shodli se rovněž na 
závazku spolufinancování z rozpočtu obce.    
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce  Močovice schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního  
prostředí a zemědělství na rok 2016 a závazek spolufinancování akce Močovice, vodohospodářská 
infrastruktura-Cihelna z obecního rozpočtu.   
Výsledek hlasování:  Pro  7    Proti  0     Zdrželi se   0 
Usnesení č. 15/173   bylo schváleno

VIII)  Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci el. přeložky č. ZS14128120052419
Místostarosta předložil OZ ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky č. 
ZS14128120052419, uzavřenou mezi obcí a ČEZ. Na dotazy členů OZ doplnil, že smlouva se týká 
přemístění el. stožáru a položení el. kabelu v lokalitě Cihelna. Předsedající pak dal hlasovat o návrhu 
usnesení.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky č.  
ZS14128120052419, uzavřenou mezi obcí a ČEZ. 
Výsledek hlasování:  Pro  7    Proti  0    Zdrželi se:   0
Usnesení č. 15/174  bylo schváleno

IX) Závazek spolufinancování rekonstrukce kabin na hřišti
Místostarosta požádal zastupitelstvo o souhlas se spolufinancováním rekonstrukce kabin na 
fotbalovém hřišti z obecního rozpočtu, v případě získání finanční dotace z MŠMT. Vzhledem k tomu, 
že členové OZ jsou o špatném stavu kabin dostatečně informováni, na uvažovaném spolufinancování 
se shodli. Předsedající dal proto hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí se spolufinancováním rekonstrukce kabin ve vlastnictví TJ  
Sokol Močovice z obecního rozpočtu, v případě získání dotace z MŠMT.  
Výsledek hlasování:  Pro  7   Proti  0    Zdrželi se:  0 
Usnesení č. 15/175  bylo schváleno

X) Jiné, závěr
1. Místostarosta podal informaci o aktuálním stavu dotované akce Lesní cesta.
2. Místostarosta informoval členy  OZ o nezbytnosti geodetických prací v rámci zamýšleného převodu 
pozemků s obecními chodníky ze správy KSÚS do vlastnictví obce. 
3.Závěrem předsedající poděkoval členům zastupitelstva za aktivitu při jednání, za spolupráci během 
celého roku a popřál k vánočním svátkům a do nového roku.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20´50h.
Přílohy zápisu:
       1)  Prezenční listina
       2)  Rozpočtové opatření č. 6/2015     

Zápis byl vyhotoven dne: 18.12.2015
Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


