
Zápis č. 17/02 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 18. ledna 2017, od 19:30 hodin v místní úřadovně.

Přítomno:   5   členů OZ       
Omluveni:     p. Vlach, p. Titze   
Hosté:          p. Holub, 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 5 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  5     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 17/10 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 
nebyl vznesen. Předsedající pak dal hlasovat o programu jednání. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
      I)  Schválení programu zasedání
     II)  Nabídka D.A.S. Rechtsschutz AG 
    III)  Odměny občanům za r. 2016  
    IV)  Aktualizace Investičního plánu obce
     V)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro   5        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 17/11 bylo schváleno.

II) Nabídka D.A.S. Rechtsschutz AG   
Předsedající přivítal p. Štěpána Holuba z pobočky D.A.S. pro ČR a předal mu slovo. Ten v krátkosti 
seznámil zastupitelstvo se standardním věcným rozsahem pojištění právní ochrany a s cenovou 
nabídkou pojištění. V rámci diskuse zodpověděl dotazy, vznesené zastupiteli. Předsedající pak dal 
hlasovat o schválení návrhu usnesení.   
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Pojistnou smlouvu o pojištění právní ochrany č. 4022127.
Výsledek hlasování:    Pro      5           Proti       0             Zdrželi se     0 



Usnesení č. 17/12 bylo schváleno 
 
III)  Odměny občanům za r. 2016   
Předsedající vyzval členy OZ k přednesení návrhů na odměny občanům za r. 2016. Vznesené návrhy 
byly projednány a předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo uvolnění 10.700,-Kč z rozpočtu obce na finanční odměny 
8 občanům za jejich veřejnou činnost a práci s dětmi a 3.000,-Kč na věcný dar pro 1 zaměstnance OÚ  
za práce nad rámec pracovní smlouvy. 
Výsledek hlasování:     Pro     5            Proti      0              Zdrželi se      0 
Usnesení č. 17/13 bylo schváleno

IV)  Aktualizace Investičního plánu obce na r. 2017 a další období
Předsedající požádal zastupitele o vyjádření k  investičnímu plánu. Procházel pak jednotlivé akce a 
zastupitelé v rámci diskuse uplatnili svůj názor. Předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Investiční plán obce na r. 2017 a na další období.     
Výsledek hlasování:   Pro   5    Proti   0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 17/14 bylo schváleno 

V)  Jiné, závěr
V souladu s  Usnesením č. 17/14 požádal místostarosta zastupitelstvo o schválení podání žádosti o 
finanční dotaci z  MZe na opravu hřbitovní zdi. Vzhledem k tomu, že záležitost byla zastupitelstvem 
projednána v předešlém jednacím bodu, nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající proto dal 
hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo podání žádosti o dotaci z  MZe  na opravu hřbitovní zdi. 
Výsledek hlasování:     Pro      5          Proti     0            Zdrželi se       0
Usnesení č. 17/15 bylo schváleno

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21´35h.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

                    2)   Plán investičních akcí na r. 2017 a další období
                    
 

Zápis byl vyhotoven dne: 20.1.2017
Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


