
Zápis č. 16/3 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 2. března 2016, od 19:30 hodin v místní úřadovně.

Přítomno:     členů OZ       
Omluveni:       p. Bohatý Jiří
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. Josefa Vlacha a p. Libora Titze  a zapisovatelkou   
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Josefa Vlacha a  p. Libora Titze  a  
zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  6     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 16/19 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 a místostarosta. Předsedající pak dal hlasovat o doplněném programu jednání. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
      I)  Schválení programu zasedání
     II)  Přidělení dotací z obecního rozpočtu   
    III)  Úprava rozpočtu č.  2/2016       
    IV)  Schválení smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu obce   
     V)  Pronájem části pozemku p.č. 451   
    VI)  Likvidace obecního majetku /autobusová čekárna/ 
   VII)  Bezúplatný převod pozemků do majetku obce 
  VIII)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro   6       Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/20  bylo schváleno.

II) Přidělení dotací z obecního rozpočtu 
Starosta seznámil OZ se žádostmi o finanční příspěvek z rozpočtu obce na r. 2016. Zdůraznil, že 
všichni žadatelé splnili podmínky pro přiznání dotací. Dále doplnil, že subjekty, dotované v r. 2015, dle 
nálezu kontrolní komise splnily povinnosti, specifikované v Usnesení OZ č. 15/67 a mohou se tudíž o 
dotaci opět ucházet. Předsedající pak předkládal jednotlivé žádosti. Vzhledem k tomu, že 
problematika byla předběžně projednána na společném jednání kontrolního a finančního výboru, 



diskuse byla jen minimální. Zastupitelé uznali požadované částky za přiměřené a shodli se v názoru, 
že budou účelně vynaloženy pro sportovní a veřejnou činnost v obci. Předsedající pak dal hlasovat o 
hromadném návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo tyto finanční dotace z rozpočtu obce :    
a)  TJ SOKOL Močovice …....90.000,-Kč, na pokrytí výdajů při činnosti v r. 2016
b)  SDH Močovice …..............50.000,-Kč, na pokrytí výdajů při činnosti v r. 2016
c)  p. P.M.                   ............. 9.000,-Kč, na úhradu nákladů za masopustní masky v r. 2016
d)  p. P.M.                  …......…..5.000,-Kč, na úhradu nákladů turnaje v malé kopané ve 3.Q/2016
e)  p. Ch.J.              …......….... 8.500,-Kč, na úhradu nákladů 3 sport. a 2 společenských akcí v r. 2016
Výsledek hlasování: Pro  6       Proti   0       Zdrželi se:    0 
Usnesení č. 16/21 bylo schváleno.

III)  Úprava rozpočtu č. 2/2016    
Starosta předložil OZ ke schválení návrh úpravy rozpočtu. Navrhované změny vysvětlila a zdůvodnila 
hospodářka obce. 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. 2/2016 /Příloha č. 2/.        
Výsledek hlasování:  Pro   6     Proti     0      Zdrželi se:     0  
Usnesení č. 16/22 bylo schváleno.

IV)  Schválení smluv o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu obce 
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení návrhy smluv mezi obcí a subjekty, kterým byly 
Usnesením č. 16/21 přiděleny finanční dotace z obecního rozpočtu. Z diskuse vyplynul požadavek na 
zapracování povinnosti organizací předložit poskytovateli dotace ke kontrole nejen vyúčtování 
příspěvku, ale také jejich účetní knihu.  Po doplnění této náležitosti dal předsedající hlasovat o 
hromadném návrhu usnesení.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo tyto smlouvy o poskytnutí individuálních dotací mezi obcí a
a)  TJ SOKOL Močovice  /Smlouva č. 1/
b)  SDH Močovice  /Smlouva č. 2/
c)  p. P.M.   /Smlouva č. 3/
d)  p. P.M.  /Smlouva č. 4/
e)  p. Ch.J. /Smlouva č. 5/
Výsledek hlasování:  Pro   6     Proti     0      Zdrželi se:    0 
Usnesení č. 16/23 bylo schváleno.

V)  Pronájem části pozemku p.č. 451   
Vzhledem k tomu, že skončila platnost smlouvy o nájmu části pozemku /225m2/ p.č. 451 v k.ú. 
Močovice a nájemce neměl zájem ji obnovit, starosta navrhl projednat budoucí nakládání obce s 
předmětným pozemkem. V průběhu diskuse vyplynula reálná možnost pronajmout celý pozemek 
o výměře  5.323 m2  jako travní porost. Zastupitelstvo proto nepovažovalo za nutné učinit okamžité 
rozhodnutí a záležitost projedná do 30.6.2016.    

VI)  Likvidace obecního majetku /autobusová čekárna/  
Starosta předložil ke schválení návrh na fyzickou likvidaci autobusové čekárny /nahrazené novým 
přístřeškem/, vedené v majetku obce. Zdůraznil, že se jedná o starý, zrezivělý a pro potřeby obce dále 
nepoužitelný předmět, jenž přemístěním ztratil stabilitu a jehož případným převedením na jinou osobu 
by se obec vystavovala možnému riziku obvinění z ublížení na zdraví. V rámci diskuse se členové OZ 
shodli na stejném řešení a tak předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo vyřazení autobusové čekárny z majetku obce a její fyzickou  
likvidaci.  
Výsledek hlasování:  Pro  6     Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 16/24  bylo schváleno.



VII)  Bezúplatný převod pozemků do majetku obce
V souladu s projednávaným bezúplatným převodem  níže uvedených pozemků z vlastnictví 
Středočeského kraje do vlastnictví obce, místostarosta požádal zastupitelstvo o schválení tohoto 
převodu. Zopakoval, že se jedná o pozemky, na nichž jsou zrealizovány obecní komunikace. 
Předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo bezúplatný převod z vlastnictví Středočeského kraje do  
vlastnictví obce Močovice pozemků p.č. 630/18 o výměře 343 m2, p.č. 630/19 (257 m2), 
630/20 (146 m2), 832/4 (45 m2), 832/5 (287 m2), 832/6 (9), 832/7 (115 m2), 842/5 (51), 
630/21 ( 503 m2), 728/9 (155), 728/10 (300), 728/11 (14 m2), 728/12 (4 m2) vše v k.ú. Močovice.  
Výsledek hlasování:  Pro  6     Proti   0      Zdrželi se   0
Usnesení č. 16/25   bylo schváleno

VIII)  Jiné, závěr
1)  P. Kristek upozornil na nutnost aktualizovat informace na obecním webu. Starosta přislíbil 
okamžitou nápravu.
2)  Starosta informoval o zajištění akce k MDŽ.
3)  Závěrem předsedající poděkoval členům zastupitelstva za aktivitu při jednání.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20´15h.

Přílohy zápisu:
            1)   Prezenční listina

2) Úprava rozpočtu č. 2/2016

Zápis byl vyhotoven dne: 5.3.2016
Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


