
Zápis č. 16/1 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 20. ledna 2016, 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. Josefa Vlacha a p. Lubora Kristka  a zapisovatelkou   
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Josefa Vlacha a  p. Lubora Kristka  a  
zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  7     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 16/1 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 starosta. 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. 7/2015  
    III)  Úprava rozpočtu č. 1/2016       
    IV)  Smlouva o výprose    
     V)  Dodatek č. 8 ke Smlouvě č. 651/336/2008 /dopravní obslužnost/  
    VI)  Sponzorská smlouva 2151596 
   VII)  Typizovaná smlouva o nájmu hřbitovního místa 
  VIII)  Smlouva o smlouvě budoucí č. 15/1865/KH/JR/BS
    IX)  Divadelní představení  
     X)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro  7         Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/2  bylo schváleno.

II) Úprava rozpočtu č. 7/2015 
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 hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Úpravu rozpočtu č. 7/2015 /Příloha č. 2/.   
Výsledek hlasování: Pro   7      Proti   0       Zdrželi se:    0 
Usnesení č. 16/3 bylo schváleno.

III)  Úprava rozpočtu č. 1/2016    
Starosta předložil OZ ke schválení návrh úpravy rozpočtu. Navrhované změny vysvětlil a zdůvodnil. 
Předsedající pak vyzval členy OZ k připomínkám. Po odpovědích na vznesené dotazy dal hlasovat o 
návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Úpravu rozpočtu č. 1/2016 /Příloha č. 3/.        
Výsledek hlasování:  Pro  7      Proti     0      Zdrželi se:     0  
Usnesení č. 16/4 bylo schváleno.

IV) Smlouva o výprose    
Starosta předložil členům OZ ke schválení Smlouvu o výprose, uzavřenou mezi obcí /půjčitel/ a TJ 
Sokol Močovice /výprosník/ o přenechání pozemků pč. st. 172 a st. 173  v k.ú. Močovice k 
bezplatnému užívání. Doplnil, že tento postup je nezbytný, má-li se sportovní organizace ucházet o 
finanční dotaci na opravu svých kabin, situovaných na předmětných pozemcích. Návrh smlouvy byl  v 
rámci diskuse upraven v souladu s připomínkou p. Bohatého. Předsedající dal následně hlasovat o 
návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o výprose, uzavřenou mezi obcí a TJ Sokol  
Močovice.                                                                                   
Výsledek hlasování:  Pro   7      Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 16/5  bylo schváleno 

V)  Dodatek č. 8 ke Smlouvě č. 651/336/2008 /dopravní obslužnost/  
Starosta předložil ke schválení Dodatek č. 8 ke Smlouvě č. 651/336/2008, uzavřený mezi obcí a 
dopravcem ARRIVA Východní Čechy, a.s. k zajištění dopravní obslužnosti obce v r. 2016. Vzhledem k 
tomu, že dohodnutá prokazatelná ztráta je podstatně nižžší oproti r. 2015, nebyly ke smlouvě vzne-
seny žádné připomínky. Předsedající dal proto hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 8 ke Smlouvě č. 651/336/2008, uzavřený mezi obcí  
a dopravcem ARRIVA Východní Čechy, a.s. k zajištění dopravní obslužnosti obce v r. 2016. 
Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 16/6  bylo schváleno

VI) Sponzorská smlouva č. 2151596    
Starosta předložil zastupitelům ke schválení Sponzorskou smlouvu č. 2151596, uzavřenou mezi ZDV 
Krchleby, a.s. jako sponzorem a obcí o poskytnutí finančního příspěvku v rámci spolupráce a požádal 
o připomínky. Protože žádné připomínky, či dotazy nebyly vzneseny, dal  předsedající hlasovat o 
návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Sponzorskou smlouvu č. 2151596, uzavřenou mezi ZDV  
Krchleby, a.s. a obcí.                                                             
Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti   0      Zdrželi se   0
Usnesení č. 16/7   bylo schváleno

VII) Typizovaná smlouva o nájmu hřbitovního místa 
Místostarosta předložil zastupitelům ke schválení text smlouvy o nájmu hřbitovního místa. Vysvětlil, že 
tuto smlouvu bude obec uzavírat s nájemci hřbitovních míst na desetileté období. Ke znění smlouvy 
nebyly vzneseny připomínky. Předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce  Močovice schválilo text smlouvy o nájmu hřbitovního místa.    
Výsledek hlasování:  Pro  7    Proti  0     Zdrželi se   0 
Usnesení č. 16/8   bylo schváleno

VIII)  Smlouva o smlouvě budoucí č. 15/1865/KH/JR/BS 
Starosta předložil OZ ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí č. 15/1865/KH/JR/BS o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi KSÚS Středočeského kraje a obcí. Doplnil, že věcné 
břemeno se vztahuje k akci „Močovice – rozšíření veřejného osvětlení“. Následně požádal o 
připomínky. Žádné nebyly vzneseny a tak 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. 
Výsledek hlasování:  Pro  7    Proti  0    Zdrželi se:   0
Usnesení č. 16/9  bylo schváleno

IX) Divadelní představení 
Starosta podal zastupitelstvu informace o obcí organizované návštěvě divadelního představení /Hello, 
Dolly!   v  Divadle Studio DVA, v sobotu 26.3.2016 od 19´00h, 50 vstupenek do 4. a 5. řady, odjezd 
autobusem v 16´30h od obecního úřadu/. V rámci diskuse se zastupitelé shodli na ceně vstupenek ve 
výši 350,-Kč a na úhradě nákladů za dopravu z rozpočtu obce. Předsedající dal proto hlasovat o 
návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo cenu vstupenek na divadelní představení organizované obcí  
dne 26.3.2016 ve výši 350,-Kč.   
Výsledek hlasování:  Pro  7   Proti  0    Zdrželi se:  0 
Usnesení č. 16/10  bylo schváleno

X) Jiné, závěr
1. OZ pověřilo starostu obce vyhlášením výběrového řízení na akci Močovice-lokalita Cihelna, 
Dopravní a technická infrastruktura.
2. OZ pověřilo starostu obce vyhlášením výběrového řízení na akci Lesní cesta. 
3. OZ vzalo na vědomí informaci místostarosty o aktuálním stavu průběhu geometrického zaměření 
chodníků a dalších specifikovaných míst.
4. OZ vzalo na vědomí informaci o zopakování žádosti o finanční dotaci na stavbu Stezka pro pěší v 
obecních lesích. 
5. OZ uvolnilo z rozpočtu obce částku 10.200,-Kč na finanční odměny 7 občanům za jejich veřejnou 
činnost a práci s dětmi. 
Výše uvedené body /1. až 5./ byly schváleny souhrnným Usnesením č. 16/11 s výsledkem 
hlasování:  Pro  7, Proti  0, Zdrželi se  0

6. Závěrem předsedající poděkoval členům zastupitelstva za aktivitu při jednání.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20´30h.
Přílohy zápisu:
            1)   Prezenční listina

2) Rozpočtové opatření č. 7/2015
             3)   Rozpočtové opatření č. 1/2016

Zápis byl vyhotoven dne: 22.1.2016
Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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




