
Zápis č. 16/18 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 16. listopadu 2016, od 19:30 hodin v místní úřadovně.

Přítomno:   7   členů OZ       
Omluveni:     0   
Hosté:          3
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. 16/108 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 a místostarosta. Předsedající pak dal hlasovat o upraveném programu jednání. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
      I)  Schválení programu zasedání
     II)  Dořešení bodu č. II ze Zápisu č. 16/15  
    III)  Změna katastrální hranice   
    IV)  Projednání provozního a návštěvního řádu kabin na hřišti a nájemní snlouvy
     V)  Vyhotovení PENB pro budovy v majetku obce 
    VI)  Žádost o dotaci z MŠMT
   VII)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro  7        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/109  bylo schváleno.

II)  Dořešení bodu č. II ze zápisu č. 16/15  
Předsedající v krátkosti zopakoval důležité momenty kauzy. Z řečeného vyplynulo, že nebýt od 
28.6.2016 povinnosti finanční náhrady za vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu, pan L.



by žádost, o níž je jednáno, nepodal. S tím projevili souhlas všichni zastupitelé i p. L.. Starosta pak dal 
prostor pro diskusi.
Zastupitelé se vyjádřili takto:
Kos – „Upozorňuji na to, že na údajnou nevhodnost pozemku pro stavbu měla upozornit projektantka 
už při umísťování domku, ne až po vypracování kompletní dokumentace pro stavební povolení. Tady 
byl promarněn čas, chybějící do 28.6.2016.“
Kořínek- „Podstata požadavku byla vyřešena směnnou smlouvou.“
Titze- „Navrhuji uhradit 50% nákladů stavebníkům.“
Kristek-“Řešeno již návrhem na přikoupení 150m2, což bylo stavebníky odmítnuto. Vyřešeno 
směnnou smlouvou.“ 
Vojtěchová-“Stavebníky odmítnuta možnost přikoupení dle návrhu z bodu č. II ze Zasedání č. 16/15.“ 
Bohatý-“Navrhoval jsem přikoupení 150m2 zpět k parcele p.č. 349/24, avšak to neprošlo.“
Vlach-“Jsem pro finanční náhradu.“

Před hlasováním předsedající upozornil zastupitele, že při rozhodování musí postupovat s péčí 
řádného hospodáře. Pak dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice zamítlo žádost p. L.T.. 
Výsledek hlasování:  Pro                3   /Kristek, Kořínek, Kos/   
                                  Proti              3   /Titze, Vojtěchová, Vlach/    
                                  Zdrželi se     1    /Bohatý/
O usnesení č. 16/110 nebylo rozhodnuto. 
 
III)  Změna katastrální hranice   
Předsedající seznámil OZ s podklady ke změně katastrálních hranic, které byly vypracovány v rámci 
komplexně pozemkových úprav v k.ú. Močovice a částí k.ú. Krchleby, Čáslav, Třebešice, Kluky a 
Vodranty. K navrhované změně katastrálních hranic nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající 
proto dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo navrženou změnu katastrální hranice mezi obcemi Močovice a  
Kluky, mezi obcemi Močovice a Vodranty, mezi obcemi Močovice a Krchleby, mezi obcemi Močovice  
a Třebešice a mezi obcí Močovice a městem Čáslav tak, jak je zakresleno a vyčísleno v předložené  
dokumentaci /Příloha č. 2/, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Změna katastrálních hranic  
nastává v rámci KoPÚ v k.ú. Močovice a v části k.ú. Krchleby, Čáslav, Třebešice, Kluky a Vodranty. 
Výsledek hlasování:     Pro     7            Proti      0              Zdrželi se      0 
Usnesení č. 16/111 bylo schváleno

IV)  Projednání provozního a návštěvního řádu kabin na hřišti a nájemní smlouvy
Vzhledem k tomu, že členové OZ nemají dosud sjednocený názor na to, jak nejlépe zajistit řádné 
nakládání s fotbalovými kabinami, předsedající přesunul případné projednání obou řádů na budoucí 
zasedání. Zastupitelé se pak intenzívně věnovali přípravě nájemní smlouvy na pronájem kabin. Ještě 
před tím ale starosta informoval o zveřejnění Záměru obce č. 1/16/Z o pronájmu pozemků a budov v 
areálu fotbalového hřiště. V rámci platné legislativy tento záměr zveřejnil na úřední desce dne 
14.11.2016. Návrh nájemní smlouvy pak předložil p. Bohatý a účastníci jednání přednesli své názory, 
doplňky a připomínky. Dopracovaná smlouva bude předložena ke schválení na zasedání 29.11.2016.

V)  Vyhotovení  PENB pro budovy v majetku obce
V rámci zákona č. 406/2000Sb., o hospodaření energií, požádal starosta zastupitelstvo o souhlas s 
objednáním vyhotovení Průkazů energetické náročnosti pro obecní budovy u firmy PKV BUILD s.r.o. 
Senožaty. V souladu s dotazy zdůvodnil nutnost splnění této povinnosti a výběr dodavatele. 
Předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo vyhotovení PENB pro obecní budovy firmou PKV BUILD s.r.o.  
Senožaty.   
Výsledek hlasování:   Pro   7    Proti   0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 16/112 bylo schváleno 



VI)  Žádost o dotaci z MŠMT  
Místostarosta předložil ke schválení návrh na podání žádosti o dotaci z MŠMT na fotbalové kabiny. 
Pak zodpověděl vznesené dotazy. Předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo podání žádosti o finanční dotaci z MŠMT na fotbalové kabiny. 
Výsledek hlasování:   Pro   7     Proti    0      Zdrželi se   0 
Usnesení č. 16/113 bylo schváleno.

VII)  Jiné, závěr
Předsedající informoval o žádosti p. Kratochvíla Romana z 15.11.2016, v níž požaduje zpevnění 
příjezdové cesty k domu čp. 95. Žadatel navrhuje, že se bude podílet na nákladech. Zastupitelé o 
žádosti diskutovali a závěrem se shodli na tom, že se k problému vrátí na příštím zasedání. Starosta 
je požádal, aby si před jednáním prohlédli místo samé. 
Místostarosta informoval o ukončení akce  Cihelna-dopravní a technická infrastruktura a o aktuálním 
stavu akce Močovice-lesní cesta.

Závěrem předsedající poděkoval zastupitelům za aktivitu během jednání a zasedání zastupitelstva 
ukončil ve 21´45h.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

                    2)   Návrh na změnu obecní hranice 
                    
 
Zápis byl vyhotoven dne: 18.11.2016
Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


