
Zápis č. 16/16 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne19. října 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. 16/97 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 Darovací smlouvy /kabiny na fotbalovém hřišti/     
    III)  Výběr projektanta na rekonstrukci budovy MŠ  
   IV)  KoPÚ-definitivní návrh nových pozemků  
    V)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro  7        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/98  bylo schváleno.

II)  Schválení Darovací smlouvy /kabiny na fotbalovém hřišti/  
Starosta předložil členům OZ ke schválení návrh Darovací smlouvy, uzavírané mezi Sokol Močovice 
z.s. /dárce/ a obcí /obdarovaný/, dle níž přejde budova bez č.p. /fotbalové kabiny/ na pozemku parc. č. 
St. 172 bezúplatně do majetku obce. Vzhledem k tomu, že zastupitelé se záležitostí kabin zabývali  v 
uplynulých dvou letech průběžně, nebyly k návrhu vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal proto 
hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení:



Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Darovací smlouvu o darování fotbalových kabin,  uzavíranou  
mezi Sokol Močovice z.s. /dárce/ a obcí /obdarovaný/.    
Výsledek hlasování:  Pro   7     Proti     0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 16/99 bylo schváleno.

III)  Výběr projektanta na rekonstrukci budovy MŠ 
Předsedající /v návaznosti na zasedání OZ dne 7.9. 2016/ požádal zastupitele o vyjádření k cenovým 
nabídkám oslovených projektantů. V průběhu diskuse zastupitelé porovnávali předložené návrhy a 
postupně dospěli k závěru, že nejvhodnější je nabídka na projektovou dokumentaci od ing. Miloslava 
Berana. Předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo objednání projektové dokumentace na rekostrukci budovy MŠ  
u ing. Miloslava Berana, Čejov 250. 
Výsledek hlasování:   Pro   7    Proti   0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 16/100 bylo schváleno 

IV) KoPÚ – definitivní návrh nových pozemků
Předsedající požádal členy OZ o připomínky k předloženým materiálům, týkajících se definitivního 
návrhu nových pozemků pro Obec Močovice.  Vzhledem k tomu, že problematika komplexně 
pozemkových úprav je na zasedáních zastupitelstva průběžně projednávána, bylo vzneseno jen 
několik dotazů. Po jejich zodpovězení dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice vzalo na vědomí definitivní Tabulku návrhu nových pozemků pro Obec 
Močovice.
Výsledek hlasování:   Pro   7     Proti    0      Zdrželi se   0 
Usnesení č. 16/101bylo schváleno.

VI)  Jiné, závěr
OZ se shodlo na potřebě dořešit vlhnutí zdiva místní kaple. Požádá proto o dotaci z MMR.  
Na žádost p. Titze bude zakoupeno počítadlo na míčové hry.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20´55h.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

 
Zápis byl vyhotoven dne: 23.10.2016
Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


