
Zápis č. 16/12 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 24. srpna 2016, od 19:30 hodin v místní úřadovně.

Přítomno:   6   členů OZ       
Omluveni:     p. Vlach Josef   
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. 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  6     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 16/80 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. Návrh na doplnění programu 
vznesl starosta. Předsedající pak dal hlasovat o upraveném programu jednání. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
      I)  Schválení programu zasedání
     II)  Schválení smlouvy o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje     
    III)  Schválení smluv s ČEZ Distribuce, a.s.
    IV)  Schválení darovací smlouvy
     V)  Žádost o dotaci pro jednotku SDH
    VI)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro  6        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/81  bylo schváleno.

II)  Schválení smlouvy o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje  
Starosta předložil členům OZ ke schválení Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové 
dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na 
vodohospodářskou infrastrukturu, týkající se výstavby tlakové kanalizace v lokalitě Cihelna. Pak 
požádal zastupitelstvo o připomínky. Žádné nebyly vzneseny a tak předsedající dal hlasovat o návrhu 
usnesení. 
Návrh usnesení:



Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové 
dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na 
vodohospodářskou infrastrukturu, uzavíranou mezi Středočeským krajem a obcí.   
Výsledek hlasování:  Pro   6     Proti     0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 16/82 bylo schváleno.

III)  Schválení smluv s ČEZ Distribuce, a.s.
Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení  
věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.: IV-12-6020054/01, uzavíranou 
mezi obcí a ČEZ Distibuce, a.s. , týkající se zřízení kabel. skříně na parc. č. 349/28. Následně vyzval 
zastupitele k přednesení připomínek. Vzhledem k tomu, že žádné nebyly vzneseny, 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.: IV-12-6020054, uzavíranou mezi obcí a  
ČEZ Distibuce, a.s.. 
Výsledek hlasování:   Pro   6     Proti   0     Zdrželi se     0
Usnesení č. 16/83 bylo schváleno.

IV)  Schválení darovací smlouvy
Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení Darovací smlouvu, uzavíranou mezi  T.L. a   K.V. 
(dárce) a obcí (obdarovaný). Zdůvodnil, že přijme-li obec tento dar, pak bude bezezbytku naplněno 
Usnesení OZ č. 16/59, neboť pozemek pč. 349/39 o výměře 153m2  v k.ú. Močovice získá obec do 
svého vlastnictví a bude tak  eliminován současný chybný údaj v katastru nemovitostí. Zodpověděl 
dotazy zastupitelů a vyzval je k přednesení připomínek. Pak dal hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Darovací smlouvu, uzavíranou mezi  T.L. a K.V.  (dárce) a  
obcí (obdarovaný).
Výsledek hlasování:   Pro    6     Proti    0     Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/84  bylo schváleno. 

V)  Žádost o dotaci pro jednotku SDH
Předsedající seznámil zastupitelstvo s možností podat žádost o finanční dotaci pro jednotku SDH.
Vzhledem k jednoznačné reakci členů zastupitelstva dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního programu  
Účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí v roce 2016-odborná příprava, zásahy a  
vybavení.
Výsledek hlasování:   Pro   6     Proti    0      Zdrželi se   0 
Usnesení č. 16/85 bylo schváleno.

VI)  Jiné, závěr
Místostarosta podal informaci o aktuálním stavu prací v lokalitě Cihelna.
Starosta informoval o průběhu komplexně pozemkových úprav v obci. 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20´15h.

Přílohy zápisu:
            1)   Prezenční listina
 
Zápis byl vyhotoven dne: 28.8.2016
Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


