
Zápis č. 16/6 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 20. 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. 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   7    Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 16/41 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 závěrečného účtu za r. 2015 včetně účetní závěrky za r. 2015     
    III)  Schválení Smlouvy o úvěru č. 0437681419 
    IV)  Schválení smlouvy o dílo č. 1-10/2016 /16013 /na akci Lesní cesta k náhonu/
     V)   Schválení Smlouvy o nájmu pozemku č. 4-08/2016   
    VI)  Schválení smluv na pronájem hrobového místa 
   VII)  Prodej pozemků pro bytovou výstavbu /Kupní a Plánovací smlouvy/
  VIII)  Divadelní představení
 VII)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro  7        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/42  bylo schváleno.

II)  Schválení závěrečného účtu za r. 2015 včetně účetní závěrky za r. 2015



Na návrh předsedajícího OZ projednalo Účetní závěrku obce za r. 2015 /včetně MŠ/, kterou předložila 
účetní obce. Předsedající požádal o připomínky a dotazy. Dotazy zastupitelů zodpověděli starosta, 
ředitelka MŠ a hospodářka obce.  
Pak OZ projednalo Závěrečný účet za r. 2015 včetně přezkoumání hospodaření obce nezávislým 
auditorem. Dotazy zodpověděli starosta a hospodářka. V souvislosti se zjištěnými závadami OZ 
projednalo nápravná opatření k odstranění nedostatků.

Předsedající dal následně hlasovat o návrzích usnesení k tomuto bodu zasedání.
1. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Účetní závěrku obce a mateřské školky za r. 2015.
Výsledek hlasování:  Pro  7      Proti     0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 16/43 bylo schváleno.

2. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Závěrečný účet za r. 2015 s výhradou.
Výsledek hlasování:  Pro  7      Proti     0      Zdrželi se    0 
Usnesení č. 16/44 bylo schváleno.

3. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo nápravná opatření k  odstranění nedostatků, zjištěných  
nezávislým auditorem – příloha č. 2. 
Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti     0        Zdrželi se   0
Usnesení č. 16/45 bylo schváleno.

III)  Schválení Smlouvy o úvěru č. 0437681419  
Vzhledem k nejvhodnějším podmínkám pro plánovaný úvěr na akce Močovice-lokalita Cihelna 
/dopravní a technická infrastruktura/ a Lesní cesta k náhonu místostarosta navrhl uzavřít úvěrovou 
smlouvu s Českou spořitelnou. Ke schválení předložil návrh Smlouvy o úvěru č. 0437681419. 
Předsedající požádal zastupitele o dotazy a připomínky. Žádné nebyly vzneseny a tak  proběhlo 
hlasování o návrhu usnesení.   
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo uzavření Smlouvy o úvěru č. 0437681419 mezi Českou  
spořitelnou, a.s. a obcí.  
Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti    0       Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/46 bylo schváleno

IV)  Schválení Smlouvy o dílo č. 1-10/2016/16013 
Na návrh starosty OZ projednalo a následně schválilo Smlouvu o dílo č. 1-10/2016/16013 na akci 
Lesní cesta k náhonu, uzavřenou mezi obcí a vítězem veřejné soutěže, firmou MIROS MAJETKOVÁ, 
a.s..
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o dílo č. 1-10/2016/16013, uzavřenou mezi obcí a  
firmou MIROS MAJETKOVÁ, a.s.
Výsledek hlasování:  Pro    7     Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 16/47  bylo schváleno.

V)  Schválení Smlouvy o nájmu pozemku č. 4-08/2016
Na návrh místostarosty OZ projednalo Smlouvu o nájmu pozemku č. 4-08/2016, uzavřenou mezi obcí 
a firmou MIROS MAJETKOVÁ, a.s.  Položené dotazy zodpověděl. Předsedající pak dal hlasovat o 
návrhu usnesení.
Výsledek hlasování:  Pro   7    Proti    0       Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/48 bylo schváleno.

VI)  Schválení smluv na pronájem hrobových míst
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  7     Proti   0      Zdrželi se   0
Usnesení č. 16/49   bylo schváleno

VII)  Prodej pozemků pro bytovou výstavbu, schválení kupních smluv  
Předsedající předložil členům OZ písemné žádosti dvou zájemců o odkoupení pozemků pro bytovou 
výstavbu v lokalitě Cihelna. Vzhledem k souhlasnému stanovisku zastupitelů následně předložil 
návrhy kupních smluv. Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky a tak dal předsedající 
hlasovat o společném návrhu usnesení.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo prodej obecních pozemků v k.ú. Močovice 
1. parc. č. 349/21 manželům L. a J. D. Z Kolína, resp. Kutné Hory, 
2. parc. č. 349/23 pí. J.B., trvalým bydlištěm Kutná Hora  
a příslušné kupní smlouvy. 
Výsledek hlasování:  Pro   7     Proti   0      Zdrželi se   0
Usnesení č. 16/50  bylo schváleno

VIII)  Schválení plánovacích smluv
V návaznosti na předchozí bod jednání předložil starosta ke schválení návrhy Plánovacích smluv, 
uzavřených mezi obcí a výše uvedenými zájemci o pozemky pro bytovou výstavbu. Také v této 
záležitosti panovala shoda a předsedající dal hlasovat o společném návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Plánovací smlouvu, uzavřenou mezi obcí a 
1. manželi L. a J. D.
2. pí. J.B.
Výsledek hlasování:  Pro   7    Proti   0     Zdrželi se   0
Usnesení č. 16/51  bylo schváleno

IX)  Divadelní představení
Starosta informoval zastupitele o zajištění 54 vstupenek /řady: 3., 7., 9., 12. a 14./ na muzikálové 
představení Sibyla, které se uskuteční dne 26.11.2016 od 18´00h v divadle Hybernia. Zastupitelstvo 
se shodlo na ceně vstupenky pro občany ve výši 390,-Kč /původní cena 790,-Kč/ a zabezpečení 
dopravy autobusem na náklady obce. Zahájení prodeje vstupenek stanovilo na začátek června. 
Předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo cenu vstupenky na muzikálové představení Sibyla, které se  
uskuteční dne 26.11.2016, ve výši 390,-Kč. 
Výsledek hlasování:  pro   7   Proti   0    Zdrželi se   0
Usnesení č. 16/52  bylo schváleno

Jiné, závěr
1)  Předsedající požádal zastupitelstvo o názor na budoucí charakter hřiště v lokalitě Cihelna. 
Zastupitelé se předběžně shodli na přírodním  typu hřiště. 
2)  Na žádost starosty zastupitelé prodiskutovali povrchovou úpravu cesty pro pěší k lokalitě Cihelna. 
Shodli se na povrchu zpevněném kamennou drtí.
3)  K nízkému tlaku v rozvodu vody starosta sdělil, že dle vyjádření provozovatele vodovodu byl 
odstaven vodojem. Důvodem je prý nebezpečí zhoršení kvality vody vlivem jejího nízkého odběru. 
Zastupitelstvo požaduje písemné vyjádření provozovatele vodovodu k problematice.   
4)  Pí. Vojtěchová informovala o zakoupení nového kompresoru do sokolovny.
5)  K možnému pronájmu části pozemku, na níž je nyní umístěn holubník, se zastupitelé shodli na 
časovém omezení do konce r. 2017. Důvodem jsou probíhající komplexně pozemkové úpravy.
6)  Předseda kontrolní komise, p. Bohatý Jiří, připomněl, že TJ Sokol Močovice dosud nepředložil 
schválenou zprávu o hospodaření v r. 2015. Urgenci provede starosta.



Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21´05h.

Přílohy zápisu:
            1)   Prezenční listina

2) Nápravná opatření 
             3)   Seznam smluv na pronájem hrobového místa

Zápis byl vyhotoven dne: 25.4.2016
Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


