
Zápis č. 16/17 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 2. listopadu 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. 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  7     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 16/102 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 aktualizovaného Plánu společných zařízení /KoPÚ/     
    III)  Návrh rozpočtu obce na r. 2017  
    IV)  Schválení OZV č. 1/16  
     V)  Úprava rozpočtu č. 8
    VI)  Smlouva o umožnění realizovat stavbu /2016/2454/KH/00066001/Jer/SS
   VII)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro  7        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/103  bylo schváleno.

II)  Schválení aktualizovaného Plánu společných zařízení  
Předsedající předložil členům OZ ke schválení Aktualizovaný plán společných zařízení /KoPÚ/. Ten 
vychází z Plánu společných zařízení z r. 2013. Starosta vysvětlil směrovou korekci lokálních 
biokoridorů.  Informoval také o tom, že v souvislosti s touto korekcí a se stavbou poldru není třeba dle 
vyjádření Pozemkového úřadu Kutná Hora – Ing. Burýškové a zpracovatele platného územního plánu 



obce – Ing. Arch. Jukla, pořizovat dodatek k aktuálnímu Územnímu plánu obce. Po vyjádření k 
upřesňujícím dotazům dal hlasovat o společném návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Aktualizovaný plán splečných zařízení /KoPÚ/.
Zastupitelstvo obce Močovice vzalo na vědomí, že v souladu s platným územním plánem byla v rámci  
Plánu společných zařízení  a Návrhu nového uspořádání pozemků při Komplexní pozemkové úpravě  
Močovice provedena směrová korekce lokálních biokoridorů, která bude využita jako podklad při  
tvorbě budoucího územního plánu.
Zastupitelstvo obce Močovice vzalo na vědomí, že pro realizaci všech společných zařízení /včetně  
poldru/ není třeba zpracovat dodatek k platnému územnímu plánu obce. 
Výsledek hlasování:  Pro   7     Proti     0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 16/104 bylo schváleno.

III)  Návrh rozpočtu obce na r. 2017  
Předsedající předložil návrh rozpočtu obce na r. 2017, vypracovaný finanční komisí. Současně navrhl, 
vzhledem k vývoji ekonomiky a výběru daní, zvýšit předpokládané daňové příjmy. Po dalších méně 
podstatných korekcích se zastupitelstvo sjednotilo na přebytkovém rozpočtu, přičemž přebytek je 
určený ke splácení úvěrů. Dopracovaná verze rozpočtu bude předložena ke schválení na příštím 
zasedání OZ.

IV)  Schválení OZV č. 1/16
Předsedající předložil ke schválení návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/16 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro r. 2017. Zastupitelé se shodli na závěru zachovat poplatek ve výši r. 2016. Předsedající 
nechal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo OZV č. 1/16 /Příloha č. 2/.  
Výsledek hlasování:   Pro   7    Proti   0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 16/105 bylo schváleno 

V) Úprava rozpočtu č. 8 
Předsedající předložil ke schválení návrh Rozpočtového opatření č. 8. Vysvětlil, že úprava řeší vyšší 
skutečné daňové příjmy než bylo plánováno. Dotazy zodpověděli starosta a hospodářka. Předsedající 
pak dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 8 /Příloha č. 3/.
Výsledek hlasování:   Pro   7     Proti    0      Zdrželi se   0 
Usnesení č. 16/106 bylo schváleno.

VI)  Smlouva o umožnění realizovat stavbu  č. 2016/2454/KH/00066001/Jer/SS
Předsedající předložil ke schválení Smlouvu o umožnění realizovat stavbu, uzavíranou mezi obcí a 
Středočeským krajem, zastoupeným KSÚS Praha, umožňující realizovat akci II/337 Močovice, most  
ev. č. 337-007 přes potok Klejnarku. Zastupitelé nevznesli žádné připomínky a tak předsedající dal 
hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o umožnění realizovat stavbu č.  
2016/2454/KH/00066001/Jer/SS
Výsledek hlasování:   Pro  7     Proti    0       Zdrželi se   0
Usnesení č. 16/107 bylo schváleno.

VII)  Jiné, závěr
Předsedající informoval o plánovaném postupu na projekčních pracích v rámci akce Rekonstrukce 
mateřské školky.
Předsedající vyzval zastupitele k návrhu akcí, vhodných na dočerpání finanční dotace ZDV Krchleby.
Předsedající požádal zastupitele o uplatnění zbývajících vstupenek /4 ks/ na muzikálové představení. 
P.Titze požádal starostu o odstranění závad v budově čp. 96 /zdravotní středisko/. Starosta tuto 
problematiku dořeší se správcem budovy. 



Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21´05h.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

                    2)   OZV č. 1/16 
                    3)   Rozpočtové opatření č. 8
 
Zápis byl vyhotoven dne: 4.11.2016
Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


