
Zápis č. 16/13 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 7. září 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. Vlacha Josefa a p. Titze Libora a zapisovatelkou   
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Vlacha Josefa a  p. Titze Libora a  
zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  7     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 16/86 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 Kupní smlouvy /p.č. 349/21/     
    III)  Kabiny na fotbalovém hřišti
    IV)  Rekonstrukce MŠ 
     V)  Schválení karty projektových záměrů 
    VI)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro  7        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/87  bylo schváleno.

II)  Schválení Kupní smlouvy /p.č. 349/21/  
Starosta předložil členům OZ ke schválení návrh Kupní smlouvy na prodej obecního pozemku p.č. 
349/21 v k.ú. Močovice, uzavírané mezi obcí a manželi L.a J.D.. Upozornil na bod III/c, týkající se 
termínu úhrady ceny. K návrhu smlouvy nebyly vzneseny žádné připomínky a předsedající dal 
hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení:



Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Kupní smlouvu na nemovitou věc, uzavřenou mezi obcí a  
manželi L.D. a J.D..   
Výsledek hlasování:  Pro   7     Proti     0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 16/88 bylo schváleno.

III)  Kabiny na fotbalovém hřišti
Předsedající připomněl problémy se sportovními kabinami na fotbalovém hřišti a  opět neúspěšnou 
žádost  TJ Sokol Močovice o finanční dotaci na jejich rekonstrukci. Navázal na bod č. VII ze Zápisu č. 
15/14 ze Zasedání zastupitelstva, konaného dne 4.11.2015, v němž se zastupitelé shodli na 
akceptování případné žádosti sportovní organizace o bezúplatný převod kabin do majetku obce. 
Následně vyzval přítomné ke vznesení připomínek. Z diskuse vyplynulo, že zastupitelstvo považuje 
původní řešení ze 4.11.2015 za nejvhodnější. Předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo bezúplatný převod stavby na obecním pozemku st. 172 do  
majetku obce. 
Výsledek hlasování:   Pro   6     Proti   1 /p. Titze/     Zdrželi se     0
Usnesení č. 16/89 bylo schváleno.

IV)  Rekonstrukce MŠ 
Na výzvu předsedajícího se zastupitelstvo intenzívně věnovalo budově místní mateřské školky.V 
rámci diskuse, využívajíc dříve poskytnutých materiálů, se postupně utvrdilo v nutnosti provést 
rekonstrukci budovy a zvýšit její kapacitu minimálně o 6 dětí bez navýšení zastavěné plochy. 
Z předložených /takřka rovnocenných/ nabídek na vypracování stavebního projektu zastupitelstvo 
nejvíce zaujala nabídka architektonické kanceláře kaa-studio.cz. Ve snaze dosáhnout nižší ceny za 
vyhotovení projektu se ale členové zastupitelstva shodli na oslovení dalších projekčních firem, jejichž 
nabídky budou posouzeny na zasedání OZ v 10/2016.
 
V)  Schválení Karty projektových záměrů
Předsedající seznámil zastupitelstvo v návaznosti na předchozí bod s povinností subjektu, žádajícího 
o dotaci z výzvy IROP /MŠMT/, mít schválenou Kartu projektových záměrů. Proto jako projektový 
záměr č.1  navrhl investiční akci MŠ Močovice-rekonstrukce a rozšíření kapacity. Vzhledem k 
jednoznačné reakci členů zastupitelstva dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Kartu projektových záměrů – Projektový záměr 1 s názvem  
MŠ Močovice-rekonstrukce a rozšíření kapacity.
Výsledek hlasování:   Pro   7     Proti    0      Zdrželi se   0 
Usnesení č. 16/90 bylo schváleno.

VI)  Jiné, závěr
OZ se shodlo na tom, že bude-li pozemkovým úřadem v rámci KOPO ustoupeno od požadavku na 
uhrazení rozdílu ceny dle § 10 platného zákona, bude toto obcí akceptováno.  

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20´45h.

Přílohy zápisu:
            1)   Prezenční listina
 
Zápis byl vyhotoven dne: 9.9.2016
Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


