
Zápis č. 17/03 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 
 

Obec Močovice 
Zastupitelstvo obce Močovice 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice, 

konaného dne 15. února 2017, od 19:30 hodin v místní úřadovně. 
 

Přítomno:   7   členů OZ        
Omluveni:     0 
Hosté:           pí. Čepková, p. Potměšill 
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. 17/16 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)  Smlouva o dílo /MŠ/  
    III)  Soupis nových pozemků k 1.2.2017 /KoPÚ/   
    IV)  Inventura majetku obce r. 2016 
     V)  Jiné, závěr 
Výsledek hlasování: Pro   7        Proti    0           Zdrželi se    0 
Usnesení č. 17/17 bylo schváleno. 

 
II)  Smlouva o dílo /MŠ/   
Předsedající nejdříve požádal zastupitele o přednesení připomínek k dispozičnímu návrhu č. 2 budovy 
MŠ. Z vyjádření přítomných vyplynulo, že připomínky vznesené k návrhu č. 1 projektant akceptoval a 
do nového návrhu zapracoval. Předsedající proto přistoupil ke schvalování Smlouvy o dílo, uzavírané 
mezi obcí a projektantem  Po seznámení se s návrhem smlouvy nebyly zastupiteli vzneseny žádné 
připomínky a předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. .    
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o dílo, uzavřenou mezi obcí a ing. Beranem na 

zhotovení projektové dokumentace na akci „ Stavební úpravy MŠ-zvýšení prostorových kapacit“.  

Výsledek hlasování:    Pro      7           Proti       0             Zdrželi se     0  
Usnesení č. 17/18 bylo schváleno  
  
III)  Soupis nových pozemků k 1.2.2017 /KoPÚ/   
Předsedající předložil zastupitelům k vyjádření Soupis nových pozemků obce Močovice v k.ú. 
Močovice, pořízený k 1.2.2017 v rámci KoPÚ. Přítomné seznámil s důvodem poslední úpravy a 



požádal je o vyjádření. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky, dal hlasovat o 
návrhu usnesení.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Soupis nových pozemků obce Močovice v k.ú. Močovice, 
pořízený k 1.2.2017 v rámci KoPÚ.  
Výsledek hlasování:     Pro     7            Proti      0              Zdrželi se      0  
Usnesení č. 17/19 bylo schváleno 
 
IV)  Inventura majetku obce za r. 2016 
Předsedající požádal předsedu inventarizační komise, p. Bohatého Jiří, o seznámení zastupitelů 
s průběhem a výsledkem inventury obecního majetku za r. 2016. Z jím předložené Inventarizační 
zprávy za r. 2016 /Příloha č. 2/ vyplynulo, že nebyly zjištěny rozdíly mezi inventurním stavem a stavem 
účetním. Zastupitelstvo se následně zabývalo návrhem inventarizační komise vyřadit nefunkční 
majetek, uvedený v Zápisu o provedené periodické inventuře. Po krátké diskusi předsedající dal 
hlasovat o návrhu usnesení.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Inventarizační zprávu 2016 včetně návrhu na vyřazení 
nefunkčního majetku.    
Výsledek hlasování:   Pro   7    Proti   0      Zdrželi se     0 
Usnesení č. 17/20 bylo schváleno  
 
V)  Jiné, závěr 
Nabídka D.A.S. na pojištění právní ochrany MŠ byla pro nepřesvědčivé argumenty odložena. 
Starosta upozorní příjemce finančních dotací z rozpočtu obce v r. 2016 na blížící se vyhodnocení, aby 
si tak včas  s p. Bohatým dohodli termíny předložení dokladů.   
Starosta informoval zastupitele o výsledku kontroly 5 dotovaných akcí kutnohorským finančním 
úřadem. Vzhledem k tomu, že kontroly byly hodnoceny bez nálezu, poděkoval místostarostovi a 
hospodářce za perfektní práci v této oblasti. 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20´40h. 

 
 
 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 
                    2)   Inventarizační zpráva 2016  
  
 
Zápis byl vyhotoven dne: 17.2.2017 
Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  ..............................................      Starosta          …...............................................  
 
                      ..............................................       Místostarosta …............................................... 
 
 


