
Zápis č. 16/14 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 21. září 2016, od 19:30 hodin v místní úřadovně.

Přítomno:   7   členů OZ       
Hosté:   p. Lank, p. Potměšil   
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. Bohatého Jiří a zapisovatelkou   
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Vlacha Josefa a  p. Bohatého Jiří  a  
zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  7     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 16/91 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)  Žádost p. T.L.     
    III)  Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1-10/2016/16013
    IV)  Úprava rozpočtu č. 7 
     V)  KoPÚ Močovice-návrh č. 3 
    VI)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro  7        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/92  bylo schváleno.

II)  Žádost p. T.L.  
Předsedající požádal p. T. L. o přednesení žádosti. Ten nejdříve seznámil zastupitelstvo se svým 
náhledem na problematiku převodu pozemku pč. 641/2, resp. 349/24 do svého vlastnictví. Svůj výklad 
ukončil požadavkem na finanční náhradu, neboť se domnívá, že ze strany obce došlo v této záležitosti 
k pochybení. Jeho požadavek ve svém vystoupení podpořil další host. Starosta některá tvrzení 
rozporoval. Řešením žádosti p. L. se zastupitelsvo bude zabývat na svém příštím zasedání, kde mimo 
jiné bude jmenovaný svůj finanční požadavek konkretizovat. 



III)  Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1-10/2016/16013
Místostarosta předložil zastupitelstvu ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1-10/2016/16013, 
týkající se akce Lesní cesta a odůvodnil jeho existenci. Předsedající vyzval přítomné k připomínkám. 
Žádné nebyly vzneseny a tak dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1-10/2016/16013.  
Výsledek hlasování:   Pro   7       Proti   0            Zdrželi se     0
Usnesení č. 16/93 bylo schváleno.

IV)  Úprava rozpočtu obce č. 7 
Předsedající předložil a zdůvodnil OZ návrh úpravy rozpočtu č. 7. Požádal o připomínky a následně 
zodpověděl vznesené dotazy. Pak dal hlasovat o usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Úpravu rozpočtu č. 7 /Příloha č. 2/.
Výsledek hlasování:   Pro   7       Proti   0          Zdrželi se     0 
Usnesení č. 16/94 bylo schváleno.

V)  KoPÚ Močovice – návrh č. 3
Předsedající seznámil zastupitelstvo s návrhem č. 3, předloženým firmou GEO Hrubý v rámci 
probíhající komplexně pozemkové úpravy v Močovicích. Na základě vznesených připomínek bude 
návrh ještě konzultován s předkladatelem.

VI)  Jiné, závěr
Místostarosta informoval OZ o aktuálním stavu prací v lokalitě Cihelna.
Předsedající požádal členy OZ, aby se do příštího jednání seznámili s akcí Turistický deník. 
Termín Vánočního koncertu byl stanoven na 18.12.2016 od 17´00h. Oslovena bude čáslavská 
pedagogická škola.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 22´00h.

Přílohy zápisu:
            1)   Prezenční listina
              2)  Úprava rozpočtu č. 2

Zápis byl vyhotoven dne: 29.9.2016
Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


