
Zápis č. 16/2 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 17. února 2016, od 19:30 hodin v místní úřadovně.

Přítomno:     6 členů OZ       
Omluveni:       p. Vlach Josef 
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. Kristka Lubora a zapisovatelkou   
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Bohatého Jiří a  p. Kristka Lubora a  
zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  6     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 16/12 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. 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)  Výběrové řízení       
    III)  Zpráva inventarizační komise    
    IV)  Žádosti o odkoupení obecních pozemků  
     V)  Posouzení žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu obce na r. 2016 
   VII)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro   6        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/13  bylo schváleno.

II)  Výběrové řízení
Místostarosta uvedl důvod, proč se neuskutečnilo výběrové řízení na zhotovitele díla  Vysvětlil, že 
nebyl dodržen zákonem stanovený termín pro otevření obálek s nabídkami /do 15 minut po vypršení 
termínu na odevzdání nabídek/. Navrhl proto, aby toto výběrové řízení bylo zrušeno a starosta vyhlásil 
nové výběrové řízení. V rámci diskuse byly zodpovězeny dotazy zastupitelů, na něž odpověděli 
místostarosta a starosta a pak dal předsedající hlasovat o návrzích usnesení.



Návrhy usnesení:
1) Zastupitelstvo obce Močovice zrušilo výběrové řízení na zhotovitele díla  Močovice, vodohospo-
dářská infrastruktura-Cihelna.    
Výsledek hlasování:  Pro  6       Proti   0       Zdrželi se:    0 
Usnesení č. 16/14 bylo schváleno.

2) Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo starostu obce vyhlášením nového výběrového řízení na  
zhotovitele díla  Močovice, vodohospodářská infrastruktura-Cihelna.
Výsledek hlasování:  Pro  6      Proti    0        Zdrželi se:   0
Usnesení č. 16/15 bylo schváleno.

III)  Zpráva inventarizační komise     
Předseda inventarizační komise, p. Bohatý Jiří, předložil OZ ke schválení Zprávu o inventuře obecního 
majetku za r. 2015, vypracovanou inventarizační komisí. Nebylo zjištěno žádné manko a inventa-
rizační komise konstatovala, že skutečný stav obecního majetku je v souladu s doklady. 
Předsedající pak vyzval členy OZ k připomínkám. Po odpovědích předsedy komise na  vznesené 
dotazy dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo  Zprávu o inventuře obecního majetku ke 31.12.2015.         
Výsledek hlasování:  Pro  6      Proti     0      Zdrželi se:     0  
Usnesení č. 16/16 bylo schváleno.

IV) Žádosti o odkoupení obecních pozemků    
a) Starosta předložil členům OZ žádost p. T.P. o odkoupení části obecního pozemku pč. 64/2 v k.ú 
Močovice. Připomněl, že případnému prodeji musí předcházet schválení záměru obce předmětný 
pozemek prodat a požádal o  návrhy. V rámci diskuse si členové OZ ujasnili názory na účelnost 
předmětného pozemku pro obec a sjednotili se v rozhodnutí. Předsedající dal následně hlasovat o 
návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
1) Zastupitelstvo obce Močovice s prodejem části pozemku p.č. 64/2 v k.ú. Močovice nesouhlasí.  
Výsledek hlasování:  Pro  6       Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 16/17  bylo schváleno 

b) Starosta předložil členům OZ žádost p. V.B. o odkoupení části obecního pozemku pč. 569/8 v k.ú. 
Močovice. Současně poukázal na nesoulad skutečného umístění nemovitostí se zákresem na 
katastrálním úřadu. V rámci diskuse OZ usoudilo, že řešit žádost nelze bez nového zaměření 
potřebných geodetických bodů, k čemuž navrhlo využít geodetické zaměření po realizaci plánovaných 
protierozních opatření na přilehlém pozemku. Po tomto sjednocení názorů dal předsedající hlasovat o 
návrhu usnesení.       
Návrh usnesení:
2) Zastupitelstvo obce Močovice žádost p. V.B. dořeší po realizaci akce Protierozní opatření.  
Výsledek hlasování:  Pro 6      Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 16/18  bylo schváleno

V)  Posouzení žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu obce na r. 2016
Starosta předložil členům OZ čtyři došlé žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu obce na r. 2016. Z 
diskuse k  jednotlivým požadavkům vyplynula potřeba dalších údajů k žádostem SDH Močovice a 
Sokola Močovice. K nabytí doplňujících údajů bude využito přítomnosti zástupců obou organizací při 
kontrole vyúčtování přijaté dotace za r. 2015, která se uskuteční dne 24.2.2016. Předsedající 
následně připomněl, že o přidělení dotací rozhodne zastupitelstvo na svém zasedání dne 2.3.2016.

                                         
VI) Jiné, závěr
1. V souladu s připomínkou p. Titze budou okna v obecní hospodě opatřena silikonovým těsněním 
/finanční náklad  cca 5.000,-Kč/.
2. Závěrem předsedající poděkoval zastupitelstvu za aktivitu během jednání.



Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21´10h.

Přílohy zápisu:
            1)   Prezenční listina
 

Zápis byl vyhotoven dne: 20.2.2016
Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


