
Zápis č. 16/4 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 16. března 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. 16/26 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. 3/2016   
    III)  Schválení vítěze veřejné soutěže       
    IV)  Schválení smluvy o dílo s vítězem veřejné soutěže    
     V)  Finanční účast (lokalita Cihelna)
   VI)   Plánovací smlouva   
  VII)  Schválení smluv na pronájem hrobového místa 
   VII)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro  6        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/27  bylo schváleno.

II) Úprava rozpočtu č. 3/2016    
Starosta předložil OZ ke schválení návrh úpravy rozpočtu. Navrhované změny vysvětlila a zdůvodnila 
hospodářka obce. Předsedající pak vyzval členy OZ k připomínkám. Po odpovědích hospodářky a 
starosty na vznesené dotazy dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Úpravu rozpočtu č. 3/2016 /Příloha č. 2/.        



Výsledek hlasování:  Pro  6      Proti     0      Zdrželi se:     0  
Usnesení č. 16/28 bylo schváleno.

III)  Schválení vítěze veřejné soutěže 
Starosta a předseda výběrové komise, p. Kořínek, seznámili OZ s průběhem a výsledky veřejné 
soutěže na zhotovitele díla Močovice, vodohospodářská infrastruktura-Cihelna. Soutěže se účastnilo 
8 zájemců. Všichni splnili zadané podmínky. Nejnižší cenu za realizaci díla, což bylo jediné kriterium, 
nabídla firma MIROS majetková, a.s.  Staré Hradiště /IČ: 27523934/ a stala se tak vítězem soutěže. 
Starosta s místostarostou po soutěži, v rámci možností, prověřili důvěryhodnost této firmy a na 
základě získaných poznatků doporučili zastupitelům  její schválení jako vítěze. Starosta i místosta-
rosta ještě zodpověděli několik dotazů zastupitelům a předsedající pak dal hlasovat o návrhu 
usnesení.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo jako vítěze veřejné soutěže na zhotovitele díla Močovice, 
vodohospodářská infrastruktura-Cihelna firmu M IROS majetková, a.s. Staré Hradiště. 
Výsledek hlasování:  Pro  6      Proti     0      Zdrželi se    0 
Usnesení č. 16/29 bylo schváleno.

IV)  Schválení smlouvy o dílo s vítězem veřejné soutěže   
V souladu s předchozím usnesením předložil místostarosta zastupitelstvu ke schválení návrh smlouvy 
mezi obcí a zastupitelstvem schváleným vítězem veřejné soutěže. Společně se starostou zodpověděli 
několik dotazů a předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo smlouvu o dílo na akci  Močovice, vodohospodářská 
infrastruktura-Cihelna, uzavřenou mezi obcí a firmou MIROS majetková, a.s. Staré Hradiště.
Výsledek hlasování:  Pro  6     Proti     0        Zdrželi se   0
Usnesení č. 16/30 bylo schváleno.

V)  Finanční účast (lokalita Cihelna)
Předsedající vzhledem ke střetu zájmů předal řízení zasedání p. Kristkovi a opustil jednání. Z téhož 
důvodu se jednání nezúčastnil také místostarosta. 
Zastupitelstvo pak projednalo výši finanční účasti vlasníků pozemků, určených k bytové zástavbě v 
lokalitě Cihelna, na vybudování kanalizačních a vodovodních přípojek. Členové zastupitelstva se 
sjednotili na částce 45.000,-Kč, neboť se jedná o srovnatelnou problematiku s lokalitou V Lánech, kde 
byla schválena tatáž částka. Předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení.   
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo částku finanční spoluúčasti na technické infrastruktuře v  
lokalitě Cihelna ve výši  45.000,-Kč.
Výsledek hlasování:  Pro  4     Proti    0       Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/31 bylo schváleno

VI)  Plánovací smlouva   
Starosta a místostarosta se vrátili k jednání zastupitelstva. Starosta se opět ujal řízení zasedání. 
Předsedající pak předložil zastupitelstvu ke schválení typizovaný text plánovací smlouvy, která bude 
následně uzavřena mezi obcí a vlastníky pozemků, určených k bytové výstavbě v lokalitě Cihelna. 
Zdůvodnil její význam pro stavebníky (nezbytná k žádosti o stavební povolení) a pro obec (finanční 
příspěvek). 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo typizovaný text plánovací smlouvy.  
Výsledek hlasování:  Pro  6     Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 16/32  bylo schváleno.

VII)  Schválení smluv na pronájem hřbitovního místa
Místostarosta předložil zastupitelstvu ke schválení návrhy smluv, uzavřených mezi obcí a nájemci 
hrobových míst. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo Usnesením č. 16/8 schválilo typizovaný text 



smlouvy, nebyly ke smlouvám vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal proto hlasovat o návrhu 
usnesení.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo smlouvy na pronájem hřbitovního místa mezi obcí a nájemci,  
uvedenými v příloze č. 3.                   
Výsledek hlasování:  Pro  6     Proti   0      Zdrželi se   0
Usnesení č. 16/33   bylo schváleno

VII)  Jiné, závěr
1)  Předsedající požádal místostarostu o vytypování a navržení nejvhodnější bankovní organizace,  s 
níž by obec uzavřela plánovaný úvěr na akce Močovice-lokalita Cihelna-dopravní a technická 
infrastruktura a  Lesní cesta k náhonu.   
2)  Předsedající informoval členy zastupitelstva o možnosti zveřejnit příspěvky v obecním čtvrtletníku.
3)  Předsedající požádal předsedu kontrolní komise o předložení zápisu z kontroly dle Usnesení č. 
15/67 ke schválení zastupitelstvu.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20´25h.

Přílohy zápisu:
            1)   Prezenční listina

2) Úprava rozpočtu č. 3/2016
             3)   Seznam smluv na pronájem hrobového místa

Zápis byl vyhotoven dne: 19.3.2016
Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


