
Zápis č. 16/7 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 4. května 2016, od 19:30 hodin v místní úřadovně.

Přítomno:    6  členů OZ       
Omluveni:      p. Bohatý  
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. Titze Libora a p. Vlacha Josefa a zapisovatelkou   
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Titze Libora a  p. Vlacha Josefa  a  
zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro   6    Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 16/53 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)  Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-6003209/1     
    III)  Schválení  Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí č. 16 SOBSO1 4121 188900
    IV)  Schválení Rozpočtového opatření č. 5/16
     V)  Schválení Smlouvy pachtovní č. 1/5/16    
    VI)  Schválení směny pozemků p.č. 641/2 a 349/24 
   VII)  Žádost pí. A.K.
  VIII)  Jiné, závěr 
Výsledek hlasování: Pro  6        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/54  bylo schváleno.

II)  Schválení Smlouvy  o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-6003209/1



Na návrh předsedajícího OZ projednalo výše uvedenou smlouvu, uzavřenou mezi obcí a ČEZ 
Distribuce, a.s. , týkající se přemístění el. sloupu do větší vzdálenosti od plánované stavby nového 
mostu. Předsedající požádal o připomínky a dotazy. Ty nebyly vzneseny a tak dal hlasovat o návrhu 
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného  
břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-6003209/1. 
Výsledek hlasování:  Pro  6      Proti     0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 16/55 bylo schváleno.

III)  Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 16 SOBSO1 4121188900  
Na návrh předsedajícího OZ projednalo výše uvedenou smlouvu, uzavřenou mezi obcí a ČEZ 
Distribuce a.s. , o připojení odběrného elektrického zařízení pro potřeby obce na parc. č. 349/28 v 
lokalitě Cihelna. Předsedající požádal zastupitele o dotazy a připomínky. Vznesené dotazy 
zodpověděli starosta a místostarosta. Pak bylo hlasováno o návrhu usnesení.   
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného  
elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 16 SOBSO1 4121188900.   
Výsledek hlasování:  Pro  6     Proti    0       Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/56 bylo schváleno

IV)  Schválení Rozpočtového opatření č. 5/16 
Na návrh starosty OZ projednalo Rozpočtové opatření č. 5/16. Úpravu rozpočtu zdůvodnil starosta  a 
dotazy zastupitelů zodpověděla hospodářka obce. Předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 5/16 /Příloha č. 2/. 
Výsledek hlasování:  Pro    6     Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 16/57  bylo schváleno.

V)  Schválení Smlouvy pachtovní č. 1/5/16 
Na návrh starosty OZ projednalo Smlouvu pachtovní č. 1/5/16, uzavřenou mezi obcí a F.Ř. Vznesené 
dotazy zastupitelů zodpověděl starosta a pak dal hlasovat o návrhu usnesení. .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu pachtovní č. 1/5/16, uzavřenou mezi obcí a F.Ř.. 
Výsledek hlasování:  Pro   6    Proti    0       Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/58 bylo schváleno.

VI)  Schválení směny pozemků p.č. 641/2 a 349/24
Na návrh předsedajícího OZ projednalo žádost p. T.L. o směnu pozemků p.č. 641/2 a 349/24 vše v 
k.ú. Močovice. Starosta seznámil zastupitele s důvody, které směnu podporují /dosud neprodaná 
parcela p.č. 349/24, problematické umístění novostavby na parcele 641/2 vzhledem k ochrannému el. 
pásmu a existence transformátoru VN na okraji parcely, dále problematické umístění vjezdu na 
předmětnou parcelu vzhledem ke stoupání plánované obecní komunikace a částečný zábor náspem 
této komunikace/. Starosta dále navrhl vyjmout z pozemku p.č. 349/24 část o ploše cca 165 m2 a tu 
po uskutečněné směně nabídnout k prodeji s pozemkem p.č. 641/2. Tím budou vyrovnány ceny 
směňovaných pozemků a také soubor pozemků p.č. 641/2 plus nově vzniklý pozemek  bude vhodnější 
pro bytovou výstavbu. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo směnu pozemku p.č. 641/2 a zmenšeného pozemku p.č.  
349/24 v k.ú. Močovice mezi p. T.L.  a obcí .                   
Výsledek hlasování:  Pro  6     Proti   0      Zdrželi se   0
Usnesení č. 16/59   bylo schváleno

VII)  Žádost pí. A.K.  



Místostarosta seznámil OZ s písemnou žádostí pí. A.K. ze 3.5.2016 o prodloužení komunikace podél 
pozemku p.č. 641/3, jehož je vlastníkem. V rámci diskuse se členové zastupitelstva sjednotili na 
názoru, že se jedná o žádost oprávněnou a že je nezbytné zadat vypracování projektu na prodloužení 
komunikace do lokality, určené pro budoucí bytovou zástavbu. Po předložení projektu s cenovým 
rozpočtem  zastupitelstvo s konečnou platností rozhodne o řešení problematiky a tím i o podané 
žádosti. Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo objednávku na vypracování projektu pro prodloužení  
komunikace v lokalitě Cihelna. 
Výsledek hlasování:  Pro   6     Proti   0      Zdrželi se   0
Usnesení č. 16/60  bylo schváleno

VIII)  Jiné, závěr
− OZ vzalo na vědomí zvýšení příspěvků členských obcí Mikroregionu Čáslavsko k 3.5.2016. 

Pro Močovice se jedná o zvýšení o 1.170,-Kč na celkovou částku 3.560,-Kč.
− OZ vzalo na vědomí písemné vyjádření provozovatele obecního vodovodu k problematice

             odstaveného vodojemu a nízkého tlaku vody v řadu, z něhož vyplynulo, že vodojem je 
             odstaven z důvodu nízkého odběru vody (nebezpečí zhoršení kvality vody) a že tlak bude 
             zvýšen po opravě redukčního ventilu. 
      -     Zastupitelstvo vzalo na vědomí objízdné a obchůzné trasy, řešené firmou Ingutis v rámci 
            rekonstrukce mostu přes Klejnarku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice vzalo na vědomí výše uvedené body. 
Výsledek hlasování:  Pro   6   Proti   0    Zdrželi se   0
Usnesení č. 16/61  bylo schváleno

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20´45h.

Přílohy zápisu:
            1)   Prezenční listina

2) Rozpočtové opatření č. 5/16 
             

Zápis byl vyhotoven dne: 7.5.2016
Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


