
Zápis č. 16/15 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 5. října 2016, od 19:30 hodin v místní úřadovně.

Přítomno:   6   členů OZ       
Omluveni:     p. Vlach   
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. Kristka Lubora a p. Bohatého Jiří a zapisovatelkou   
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Kristka Lubora a  p. Bohatého Jiří  a  
zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  6     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 16/95 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. 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)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro  6        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/96  bylo schváleno.

II)  Žádost p. T.L.  
V souladu s předchozím zasedáním předsedající požádal p. T. L. o specifikaci jeho finančního 
požadavku. Ten tak učinil. Rozprava k tématu pak pokračovala. Vyjádřili se všichni přítomní, ale 
konstruktivní řešení nebylo nalezeno. K problematice se OZ vrátí na dalším jednání, po vyjádření p. L. 
k možnosti dokoupení parcel pč. 641/2 a 349/39. 

III)  Jiné, závěr
Místostarosta informoval OZ o aktuálním stavu prací v lokalitě Cihelna. Zastupitelstvo se shodlo na 
osetí nově upraveného hřiště až v jarních měsících.



Zastupitelstvo se shodlo na úpravě projektu Stezka pro chodce v obecních lesích dle doporučení 
místostarosty. 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20´40h.

Přílohy zápisu:
            1)   Prezenční listina
              

Zápis byl vyhotoven dne: 11.10.2016
Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


