
Zápis č. 16/8 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 18. května 2016, od 19:30 hodin v místní úřadovně.

Přítomno:   6   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. Titze Libora a p. Kristka Lubora a zapisovatelkou   
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Titze Libora  a  p. Kristka Lubora a  
zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  6     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 16/62 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 upraveném programu jednání. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
      I)  Schválení programu zasedání
     II)  Schválení prodeje pozemku pč. 349/22     
    III)  Schválení  Smlouvy č. Z S24 12 8120052419 
    IV)  Schválení  Rozpočtového opatření č. 6/16
     V)  Konečné řešení žádosti pí. A.K.     
    VI)  Jiné, závěr 
Výsledek hlasování: Pro  6        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/63  bylo schváleno.

II)  Schválení prodeje pozemku pč. 349/22 
Předsedající předložil členům OZ písemnou žádost manželů D. a P.M.  o odkoupení pozemku pč. 
349/22  v k.ú. Močovice pro zamýšlenou stavbu rodinného domu. Vzhledem k souhlasnému 
stanovisku zastupitelů následně předložil návrh kupní smlouvy. Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny 
žádné připomínky a tak předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:



Zastupitelstvo obce Močovice schválilo prodej obecního pozemku parc. č. 349/22 v k.ú. Močovice  
manželům D. a P.M. včetně kupní smlouvy, uzavřené mezi nimi a obcí.  
Výsledek hlasování:  Pro   6     Proti     0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 16/64 bylo schváleno.

III)  Schválení Plánovací smlouvy  
V návaznosti na předchozí bod jednání předložil starosta ke schválení návrh Plánovací smlouvy, 
uzavřené mezi obcí a manželi M.. Také v této záležitosti panovala shoda a předsedající dal hlasovat o 
návrhu usnesení.    
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Plánovací smlouvu, uzavřenou mezi obcí a manželi D. a P.M..  
Výsledek hlasování:  Pro  6     Proti    0       Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/65 bylo schváleno

IV)  Schválení Smlouvy č. Z S24 12 8120052419 o realizaci přeložky el. zařízení
Místostarosta předložil členům OZ ke schválení výše uvedenou smlouvu, uzavřenou mezi ČEZ 
Distribuce, a.s.  a obcí o realizaci přeložky distribučního zařízení, určeného k dodávce elektrické 
energie v lokalitě Cihelna. Po zodpovězení upřesňujících dotazů dal předsedající hlasovat o návrhu 
usnesení.                             
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu č. Z S24 12 8120052419 o realizaci přeložky  
distribučního zařízení, určeného k dodávce elektrické energie, uzavřenou mezi ČEZ Distribuce, a.s.  
a obcí. 
Výsledek hlasování:  Pro    6     Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 16/66  bylo schváleno.

V)  Schválení Rozpočtového opatření č. 6/16
Na návrh starosty OZ projednalo Rozpočtové opatření č. 6/16. Úpravu rozpočtu zdůvodnil starosta. 
Předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 6/16 /Příloha č. 2/.  
Výsledek hlasování:  Pro   6    Proti    0       Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/67 bylo schváleno.

VI) Konečné řešení žádosti pí. A.K. ze 3.5. 2016 
Místostarosta podal členům OZ informace o aktuálním stavu jednání ve věci písemné žádostí pí. A.K. 
ze 3.5.2016 o prodloužení komunikace podél pozemku p.č. 641/3, jehož je vlastníkem. Informoval 
rovněž o plnění Usnesení č. 16/68, především o značných finančních nákladech na výše uvedené 
prodloužení komunikace. Poněvadž s touto stavbou obec v rámci současné výstavby neuvažovala, 
přijalo  zastupitelstvo s povděkem rozhodnutí pí. K.A. od původní žádosti odstoupit. Prodloužení 
komunikace tak bude realizováno až v rámci další plánované zástavby. Starosta dal hlasovat o návrhu 
usnesení.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice vzalo na vědomí odstoupení pí. K.A. od písemné žádosti z 3.5.2016.  
Výsledek hlasování:  Pro   6     Proti   0      Zdrželi se   0
Usnesení č. 16/68  bylo schváleno

VII) Jiné, závěr
Předsedající poděkoval zastupitelům za aktivní přístup k jednání.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20´10h.

Přílohy zápisu:



            1)   Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 6/16 

             

Zápis byl vyhotoven dne: 20.5.2016
Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


