
Zápis č. 16/19 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 28. listopadu 2016, od 7:30 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 7´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. 16/114 bylo schváleno.

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Pak dal o programu hlasovat. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
      I)  Schválení programu zasedání
     II)  Vrácení předmětu výprosy obci 
    III)  Schválení nájemní smlouvy /fotbalový areál/  
    IV)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro  7        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/115  bylo schváleno.

II)  Vrácení předmětu výprosy obci 
Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení návrh Sokola Močovice, z.s. /výprosník/ zrušit 
Smlouvu o výprose z 21.1.2016, jíž obec /půjčitel/ přenechala výprosníkovi k užívání pozemky 
parcelní čísla St. 172 a  St. 173 vše v k.ú. Močovice. Vzhledem k dalšímu bodu jednání nebyly 
vzneseny žádné připomínky, či námitky. Předsedající dal proto hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zrušení Smlouvy o výprose z 21.1.2016.
Výsledek hlasování:     Pro      7            Proti        0           Zdrželi se      0
Usnesení č. 116 bylo schváleno



III)  Schválení nájemní smlouvy /fotbalový areál/
Předsedající předložil OZ návrh Nájemní smlouvy na bezúplatný pronájem sportovního areálu 
SOKOLu Močovice, z.s.. Vzhledem k tomu, že vypracování nájemní smlouvy se zastupitelstvo 
intenzívně věnovalo na svém zasedání dne 16/11 pod bodem č. IV, nebyly na výzvu předsedajícího 
vzneseny žádné připomínky ani doplňky. Předsedající proto dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Nájemní smlouvu na bezúplatný pronájem pozemků a budov  
ve sportovním areálu, uzavíranou mezi obcí /pronajímatel/ a SOKOLem Močovice, z.s. /nájemce/.  
Výsledek hlasování:     Pro     7            Proti      0              Zdrželi se      0 
Usnesení č. 16/117 bylo schváleno

IV)  Jiné, závěr
Závěrem předsedající poděkoval zastupitelům za přítomnost na jednání  a zasedání zastupitelstva 
ukončil v 7´45h.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

                     
                    
 
Zápis byl vyhotoven dne: 28.11.2016
Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


