
Zápis č. 16/5 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 6. dubna 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. Vlacha Josefa a p. Titze Libora a zapisovatelkou   
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Vlacha Josefa a  p. Titze Libora a  
zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro   7    Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 16/34 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)  Schválení plánovacích smluv        
    III)  Schválení vítěze veřejné soutěže na akci Lesní cesta k náhonu    
    IV)  Schválení provozního a návštěvního řádu Sokolovny
     V)   Úprava obecního rozpočtu č. 4/2016    
   VI)   Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí č. EP-12-6003151/1
  VII)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro    7      Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/35  bylo schváleno.

II) Schválení plánovacích smluv     
Předsedající vzhledem ke střetu zájmů předal řízení zasedání p. Kristkovi a opustil jednání. Z téhož 
důvodu se tohoto bodu zasedání nezúčastnil ani p. Kořínek. Předsedající pak předložil zastupitelům 
ke schválení Plánovací smlouvy, uzavřené mezi obcí a vlastníky pozemků, určených k bytové 
zástavbě v lokalitě Cihelna. Smlouvy byly vyhotovené v souladu s Usnesením OZ č. 16/31 a 16/32. 
Vzhledem k výše uvedenému nebyly vzneseny žádné připomínky a tak bylo přistoupeno k hlasování o 
návrhu usnesení. 



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Plánovací smlouvy, uzavřené mezi obcí a vlastníky pozemků,  
určených k  bytové zástavbě v lokalitě Cihelna.        
Výsledek hlasování:  Pro   5     Proti     0      Zdrželi se:     0  
Usnesení č. 16/36 bylo schváleno.

III)  Schválení vítěze veřejné soutěže na akci Lesní cesta k náhonu
Starosta a p. Kořínek se vrátili k dalšímu bodu jednání. Starosta se opět ujal řízení zasedání. Na návrh 
předsedajícího se pak OZ věnovalo schválení vítěze veřejné soutěže na akci Lesní cesta k náhonu. O 
otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení soutěže informoval předseda komise p. Kořínek. Do 
soutěže se přihlásili čtyři zájemci. Vítězem se stala firma MIROS majetková, a.s. Staré Hradiště, která 
předložila cenově nejvýhodnější nabídku. Předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení.   
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo jako vítěze veřejné soutěže na zhotovitele díla Lesní cesta k 
náhonu firmu MIROS majetková, a.s. Staré Hradiště.
Výsledek hlasování:  Pro   7     Proti     0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 16/37 bylo schváleno.

IV)  Schválení Provozního a Návštěvního řádu Sokolovny 
Předsedající předložil ke schválení nejdříve Provozní řád Sokolovny /Příloha č. 2/ a následně 
Návštěvní řád Sokolovny /Příloha č. 3/ včetně Příloh č. 1.2,3. Pak požádal o připomínky, doplňky a 
dotazy. Žádné nebyly vzneseny a tak předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.   
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Provozní řád Sokolovny a Návštěvní řád Sokolovny včetně  
příloh (č. 1,2,3). 
Výsledek hlasování:  Pro   7    Proti    0       Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/38 bylo schváleno

V)   Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí č. EP-12-6003151/1
Předsedající předložil ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí č. EP-12-6003151/1, uzavíranou mezi 
obcí a ČEZ, řešící přeložení sloupu el. vedení z profilu budoucí silnice v lokalitě Cihelna a věcné 
břemeno za vedení el. kabelu pod touto komunikací. Zodpověděl několik dotazů a  vzhledem k tomu, 
že nebyly vzneseny žádné připomínky, vyzval k hlasování o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí č. EP-12-6003151/1.  
Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 16/39  bylo schváleno.

VI)  Schválení Úpravy rozpočtu č. 4/2016
Předsedající předložil zastupitelstvu návrh úpravy rozpočtu. Úprava byla vyvolána především 
přiznáním daně z příjmú. Na vznesené dotazy odpověděli starosta a hospodářka obce. Předsedající 
pak dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Úpravu rozpočtu č. 4/2016 /Příloha č. 4/.                    
Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti   0      Zdrželi se   0
Usnesení č. 16/40   bylo schváleno

VII)  Jiné, závěr
1)  Místostarosta informoval o současném stavu v hledání nejvhodnější bankovní organizace,  s níž by 
obec uzavřela plánovaný úvěr na akce Močovice-lokalita Cihelna-dopravní a technická infrastruktura a 
Lesní cesta k náhonu a o zahájení první z výše jmenovaných staveb.   
2)  Předsedající informoval členy zastupitelstva o aktuálním stavu v novém přemostění Klejnarky 
/schválené územní rozhodnutí/, o průběhu komplexně pozemkových úprav a o zajištění akce dne 
30.4.2016 /pálení čarodějnic/.



3)  Předsedající požádal místostarostu o zajištění májové výzdoby památníku padlým. 
4)  Na základě příznivě vyhodnocené návštěvy muzikálového představení bylo dohodnuto, že další 
obdobná akce bude obcí zorganizována v závěrečných dvou měsících roku.
5)  P. Kristek požádal o prověření příčiny nízkého tlaku v obecním vodovodu. Starosta přislíbil 
okamžité projednání se zodpovědným zástupcem provozovatele vodovodu. 
6) Pí. Vojtěchová upozornila, že kompresor v Sokolovně je v nevyhovujícím stavu a požádala o řešení. 
Členové zastupitelstva se shodli na zakoupení nového kompresoru. 
6) Závěrem předsedající poděkoval zastupitelům za aktivitu při jednání.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20´30h.

Přílohy zápisu:
            1)   Prezenční listina
             2)   Provozní řád Sokolovny
             3)   Návštěvní řád Sokolovny
             4)   Úprava rozpočtu č. 4/2016

Zápis byl vyhotoven dne: 9.4.2016
Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


