
Zápis č. 17/01 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 4. ledna 2017, od 19:30 hodin v místní úřadovně.

Přítomno:   6   členů OZ       
Omluveni:     p. Bohatý   
Hosté:          p. Potměšil
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 6 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  6     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 17/01 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 
vznesli 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)  Schválení dodatků ke smlouvám s VHS Vrchlice-Maleč, a.s.
    III)  Schválení Rozpočtového opatření č. 10  
    IV)  Schválení dodatku ke smlouvě s veřejným dopravcem 
     V)  Dopis advokáta Mgr. Alta zastupitelům 
    VI)  Nabídka D.A.S.
   VII)  Schválení Sponzorské smlouvy se ZDV Krchleby, a.s.
  VIII)  Pověření MŠ a SDH sběrem odpadů
    IX)  Schválení Dohody o uložení technologií Presskan 
     X)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro  6        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 17/02 bylo schváleno.

II)  Schválení dodatků ke smlouvám s VHS Vrchlice-Maleč, a.s.  



Předsedající předložil zastupitelům ke schválení dodatky ke smlouvám, uzavřeným s provozovatelem 
obecního vodovodu a obecní kanalizace. Upřesnil, že tak bude zajištěno provozování vodovodu a 
kanalizace v nové zástavbě „Močovice-lokalita Cihelna“ za stejných podmínek jako ve staré zástavbě 
obce.  Zastupitelé nevznesli žádné připomínky a předsedající pak dal hlasovat o návrzích usnesení. 
Návrhy usnesení:

1. Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 1 Smlouvy o provozování a pachtu  
vodovodu č. 10/2016 ze dne 25.9.2015, uzavřené mezi obcí a VHS Vrchlice-Maleč, a.s..

2. Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 1 Smlouvy o provozování a pachtu  
kanalizace č. 4/2015 ze dne 25.9.2015, uzavřené mezi obcí a VHS Vrchlice-Maleč, a.s..

Výsledek hlasování:    Pro      6           Proti       0             Zdrželi se     0 
Usnesení č. 17/03 bylo schváleno 
 
III)  Schválení rozpočtového opatření č. 10   
Předsedající předložil OZ ke schválení návrh Rozpočtového opatření č. 10. Předeslal, že k úpravě 
rozpočtu dochází především díky vyšší skutečnosti v oblasti příjmu daní. Hospodářka pak 
zodpověděla dotazy zastupitelů. Předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 10 /Příloha č. 2/.
Výsledek hlasování:     Pro     6            Proti      0              Zdrželi se      0 
Usnesení č. 17/04 bylo schváleno

IV)  Schválení dodatku ke smlouvě s veřejným dopravcem 
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení návrh Dodatku č. 9 ke Smlouvě č. 651/336/2008 o 
závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti. Vzhledem 
k tomu, že navrhovaná výše úhrady prokazatelné ztráty požadovaná po obci je oproti r. 2016 nižší, 
nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. Předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 9 ke smlouvě č. 651/336/2008, uzavřené mezi obcí  
a dopravcem ARRIVA Východní Čechy, a.s..     
Výsledek hlasování:   Pro   6    Proti   0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 17/05 bylo schváleno 

V)  Dopis advokáta Mgr. Alta zastupitelům   
Předsedající vyzval zastupitele k vyjádření k dopisu Mgr. Jana Alta ze dne 22.12.2016, který jim byl 
panem advokátem adresován. Vzhledem k tomu, že problematika, v dopise uvedená, již byla 
zastupitelstvem v minulosti řešena, byla ihned po přečtení dopisu zahájena diskuse. Z jejího průběhu 
bylo zřejmé, že pí. Vojtěchová má snahu záležitost řešit vstřícně, zatímco ostatní zastupitelé v dopisu 
uvedené argumenty odmítli. Po zformulování návrhu usnesení předsedající vyzval k hlasování.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice nesouhlasí s úpravou hranic pozemku parc. č. 455 v k.ú. Močovice dle  
požadavku, uvedeném v dopisu Mgr. J. Alta z 22.12.2016.   
Výsledek hlasování:  Pro      6        Proti      0         Zdrželi se       0 
Usnesení č. 17/06 bylo schváleno.

VI)  Nabídka D.A.S.  
Předsedající otevřel diskusi k nabídce firmy D.A.S. na pojištění právní ochrany územní samosprávy. Z 
té vyplynulo, že zastupitelé se sice přiklánějí ke schválení nabídky, avšak před konečným rozhodnutím 
požadují vysvětlit některé nejasnosti zástupcem D.A.S.. Předsedající proto nedal hlasovat o návrhu 
usnesení.  

VII)   Schválení sponzorské smlouvy se ZDV Krchleby, a.s.
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení Sponzorskou smlouvu č. 2161336, uzavíranou mezi 
ZDV Krchleby, a.s. a obcí, o finančním příspěvku na úhradu služeb, spojených se zlepšením dopravní 
situace v obci a na stavební práce. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky, 
předsedající dal hlasovat o usnesení.  
Návrh usnesení:



Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Sponzorskou smlouvu 2161336, uzavřenou mezi ZDV 
Krchleby, a.s. a obcí.
Výsledek hlasování:      Pro         6         Proti        0       Zdrželi se       0
Usnesení č. 17/07  bylo schváleno

VIII)  Pověření MŠ a SDH sběrem odpadů
Předsedající vysvětlil zastupitelům, že pro potřeby správného vykazování odpadů musí být místní 
mateřská škola a sbor dobrovolných hasičů pověřeni obcí sběrem odpadů, neboť tuto činnost 
provádějí odděleně od obce. Následně dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo Mateřskou školu Močovice a SDH Močovice sběrem 
separovaného odpadu, resp. starého železa.
Výsledek hlasování:     Pro        6         Proti         0        Zdrželi se      0
Usnesení č. 17/08  bylo schváleno

IX)  Schválení dohody o uložení technologií Presskan
Místostarosta předložil zastupitelům ke schválení Dohodu o uložení technologií Presskan, uzavíranou 
mezi PRESKAN systém, a.s. a obcí. Vysvětlil, že tak bude vyřešena problematika uložených 
/nenainstalovaných/ čerpacích technologií. V rámci připomínek bylo stanoveno, že dohodu mohou 
využít také fyzické osoby, avšak za úhradu nákladů. Předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dohodu o uložení technologií Presskan ze 4.1.2017,  
uzavřenou mezi PRESSKAN systém, a.s. a obcí, kterou mohou případní další zájemcii využít, uhradí-
li vzniklé náklady /1.000,-Kč demontáž, 2.000,-Kč zpětná montáž, dopravné/.
Výsledek hlasování:     Pro      6          Proti         0         Zdrželi se      0
Usnesení č. 17/09  bylo schváleno

X)  Jiné, závěr
Místostarosta upozornil na špatný stav parketové podlahy a dřevěného obložení v sokolovně. Pořízení 
nové podlahy a nového obložení stěn bude řešeno v rámci vhodné dotace.
Starosta připomněl inventarizaci za r. 2016. 

Závěrem předsedající poděkoval zastupitelům za aktivitu během jednání a zasedání zastupitelstva 
ukončil ve 21´35h.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

                    2)   Rozpočtové opatření č. 10 
                    
 

Zápis byl vyhotoven dne: 8.1.2017
Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


