
Zápis č. 16/11 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 15. června 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. Vlacha Josefa a zapisovatelkou   
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Bohatého Jiří a  p. Vlacha Josefa  
a zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  7      Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 16/75 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. Programu  byl doplněn o 
písemnou žádost manželů K.. Předsedající pak dal hlasovat o programu jednání. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
      I)  Schválení programu zasedání
     II)  Schválení aktualizovaného plánu investičních akcí
    III)  Schválení Smlouvy o výprose    
    IV)  Žádost manželů K.
     V)  Jiné, závěr 
Výsledek hlasování: Pro  7        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/76  bylo schváleno.

     II)  Schválení aktualizovaného plánu investičních akcí
V rámci kontrolních mechanizmů starosta přikročil k prověření stavu plánovaných investičních akcí. 
Jako výchozí materiál použil Plán investičních akcí na r. 2015 a další období, který vzalo zastupi-
telstvo na vědomí Usnesením č. 15/98. Aktuální údaje k jednotlivým akcím podali starosta a 
místostarosta. Každá akce byla prodiskutována a následně bylo zformulováno její aktuální zadání. 



Z jednání tak vznikl /dalším případným akcím otevřený/ dokument Plán investičních akcí na r. 2016 a 
další období /Příloha č. 2/. Předsedající dal na závěr hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Plán investičních akcí na r. 2016 a další období.    
Výsledek hlasování:  Pro  7      Proti     0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 16/77  bylo schváleno.

III)  Schválení Smlouvy o výprose
Starosta předložil zastupitelům návrh Smlouvy o výprose, uzavřené mezi  pí. P.M. a obcí, řešící 
bezplatný pronájem části (9 m2) pozemku pč. st. 1 v k.ú. Močovice, ve vlastnictví pí. P.. Dle této 
smlouvy je bezplatný pronájem spojen s péčí obce o přístřešek nad studní, situovaný na předmětné 
části pozemku. Zastupitelé nevznesli k návrhu smlouvy žádné připomínky, či námitky. Vyjádřili naopak 
spokojenost s tím, že díky této smlouvě bude zachován historický objekt. Předsedající dal následně 
hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o výprose, uzavřenou mezi pí. P.M.  a  obcí.
Výsledek hlasování:  Pro  7      Proti    0     Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/78 bylo schváleno

IV)  Žádost manželů K.
Předsedající seznámil zastupitele s písemnou Žádostí manželů K. ze dne 12.6.2016, adresovanou 
obecnímu zastupitelstvu. Zastupitelé žádost projednali a v průběhu diskuse se shodli  na názoru, že 
vyřízení všech uvedených požadavků spadá do kompetence obecního úřadu. Předsedající proto 
nechal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo vedení Obecního úřadu Močovice vyřízením písemné Žádosti  
manželů K. z 12.6.2016. 
Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti   0      Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/79 bylo schváleno

V)  Jiné, závěr
Předsedající informoval zastupitele o vyhlášení voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 
senátu, jež se uskuteční 7. a 8. října 2016. 
Dále pak požádal o příspěvky do Močovického čtvrtletníku č. 17.  
Nakonec předsedající sdělil zastupitelům, že nejbližší zasedání zastupitelstva je plánováno na 
7.9.2016 a poděkoval jim  za účast a aktivitu na zasedáních v prvním pololetí roku. 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21´45h.

Přílohy zápisu:
            1)   Prezenční listina
             2)   Plán investičních akcí na r. 2016 a další období 
             

Zápis byl vyhotoven dne:  19.6.2016
Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


