
Zápis č. 16/20 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 7. prosince 2016, od 19:45 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´45 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. 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  7     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 16/118 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)  Zpevnění příjezdu k domu čp. 95  
    III)  Schválení Rozpočtu obce pro r. 2017
    IV)  Rozpočtové opatření č. 9 
     V)  Dořešení bodu č. II ze Zápisu č. 16/18
    VI)  130. výročí založení spolku místních hasičů 
   VII)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro  7        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 16/119  bylo schváleno.

II)  Zpevnění příjezdu k domu čp. 95  
Předsedající v krátkosti zopakoval žádost majitele domu čp. 95 o vytvoření vhodných příjezdových 
podmínek k nemovitosti. Vzhledem k tomu, že zastupitelé se seznámili se situací na místě samém, 
podpořili návrh rozhrnout na specifikované části pozemku p.č. 36/1 štěrkovou drť o zrnitosti 4/8 mm, 
s tím, že obec uhradí materiál a žadatel provede práce na své náklady. Předsedající pak dal hlasovat 
o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:



Zastupitelstvo obce Močovice schválilo rozhrnutí štěrkové drtě na specifikované části obecního  
pozemku parc. č. 36/1, přičemž obec uhradí náklady na materiál a žadatel náklady na práci.  
Výsledek hlasování:    Pro      7           Proti       0             Zdrželi se     0 
Usnesení č. 16/120 bylo schváleno 
 
III)  Schválení rozpočtu obce pro r. 2017   
Předsedající předložil OZ návrh obecního rozpočtu na r. 2017. Ačkoliv byl tento návrh zveřejněn, 
občané neuplatnili žádné připomínky. Také zastupitelé nevznesli žádné připomínky, návrhy či dotazy, 
neboť samotnému návrhu rozpočtu se důkladně věnovali na předchozích zasedáních. Předsedající 
proto dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočet obce pro r. 2017 /Příloha č. 2/.
Výsledek hlasování:     Pro     7            Proti      0              Zdrželi se      0 
Usnesení č. 16/121 bylo schváleno

IV)  Rozpočtové opatření č. 9
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení návrh úpravy rozpočtu pro r. 2016. Zdůraznil, že 
nutnost upravit rozpočet si vyžádaly především vyšší daňové příjmy oproti předpokladu. Vzhledem k 
tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky k navržené úpravě rozpočtu, dal hlasovat o návrhu 
usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 9 /Příloha č. 3/.    
Výsledek hlasování:   Pro   7    Proti   0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 16/122 bylo schváleno 

V)  Dořešení bodu č. II ze Zápisu č. 16/18   
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo na svém Zasedání č. 16/18 nepřijalo k bodu č. II /žádost p. L./ 
navržené usnesení, požádal předsedající v souladu s platným jednacím řádem o vypracování nového 
návrhu usnesení. Z vystoupení šesti členů zastupitelstva v diskusi bylo zřejmé, že své stanovisko z 
předchozího zasedání nezměnili. P. Bohatý, který při předchozím hlasování o návrhu usnesení nebyl 
zcela rozhodnut a tudíž se zdržel hlasování, objasnil, že dodatečným prostudováním problematiky 
došel k rozhodnutí v neprospěch žadatele. Současně ale navrhl finančně uhradit žadateli práci 
odvedenou na vyčištění pozemku parc. č. 641/2. Po zformulování návrhů usnesení dal o nich 
předsedající hlasovat.  
Návrhy usnesení: 
1. Zastupitelstvo obce Močovice schválilo žádost p. L.T..  
Výsledek hlasování:  Pro  3    Proti  4 /Kos, Kořínek, Kristek, Bohatý/   Zdrželi se  0 
Usnesení č. 16/123 nebylo schváleno.

2. Zastupitelstvo obce Močovice schválilo finanční odměnu ve výši 4.200,-Kč za práce na pozemku  
p.č. 641/2 v k.ú. Močovice.
Výsledek hlasování:   Pro     7        Proti      0          Zdrželi se       0
Usnesení č. 16/124 bylo schváleno

VI)  130. výročí založení spolku místních hasičů 
Předsedající informoval zastupitele o tom, že místní hasiči oslaví v příštím roce 130. výročí svého 
vzniku. V této souvislosti navrhl, aby obec, jako zřizovatel, nechala zhotovit pro SDH Močovice prapor. 
Pak vyzval k diskusi. Během ní byl vznesen požadavek na důstojné umístění praporu v prostorách 
SDH. Když se zastupitelé shodli na výši částky za zhotovení praporu, dal předsedající hlasovat o 
návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo pořízení praporu pro místní SDH v částce cca 5.000,-Kč.
Výsledek hlasování:    Pro     7     Proti    0      Zdrželi se   0              
Usnesení č. 16/125 bylo schváleno



VII)   Jiné, závěr
Starosta informoval o pracech, vyplývajících z revize elektroinstalace ve fotbalových kabinách a o pro- 
blematice tzv. „hlukové vyhlášky“. 
Místostarosta informoval o vypsaných dotacích na veřejné osvětlení a na protierozní opatření, o něž 
se obec zajímá.  

Závěrem předsedající poděkoval zastupitelům za aktivitu během jednání a zasedání zastupitelstva 
ukončil ve 20´45h.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

                    2)   Rozpočet obce pro r. 2017 
                    3)   Rozpočtové opatření č. 9
 

Zápis byl vyhotoven dne: 10.12.2016
Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


