
Zápis č. 17/04 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 
 

Obec Močovice 
Zastupitelstvo obce Močovice 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice, 

konaného dne 1. března 2017, od 19:30 hodin v místní úřadovně. 
 

Přítomno:   5   členů OZ        
Omluveni:     pí. Vojtěchová, p. Vlach     
Hosté:           pí. Čepková 
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 zapisovatelem   
p. Kosa Milana. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Bohatého Jiří a  p. Kristka Lubora a 
zapisovatelem  p. Kosa Milana. 
Výsledek hlasování: Pro  5     Proti  0      Zdrželi se  0 
Usnesení č. 17/21 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)  Žádost ředitelky mateřské školy  
    III)  Návrh Úpravy rozpočtu obce č. 1/17   
    IV) Žádosti manželů N. a S. 
     V) Žádost p. KR  
    VI) Jiné, závěr 
Výsledek hlasování: Pro   5        Proti    0           Zdrželi se    0 
Usnesení č. 17/22 bylo schváleno. 

 
II) Žádost ředitelky mateřské školy    
Předsedající předložil zastupitelům k projednání písemnou žádost ředitelky mateřské školky o finanční 
dorovnání nákladů na překrývání přímé pedagogické činnosti z rozpočtu obce. Pak ředitelce MŠ 
předal slovo. Z jejího vystoupení bylo zřejmé, že  ministerstvem požadované překrývání by mělo být 
finančně a personálně pokryto 12,5 h týdně navíc. Z následující diskuse pak především vyplynulo, že 
obecní rozpočet není dostatečně dimenzován na to, aby suploval zatímní neúspěšná jednání 
Ministerstva školství a mládeže při zajišťování financí na jím stanovené podmínky Rámcovým 
vzdělávacím programem.   Předsedající pak dal hlasovat o schválení návrhu usnesení.    
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice neschválilo požadavek ředitelky MŠ na finanční pokrytí překrývání 
přímé pedagogické činnosti učitelů z obecního rozpočtu.  
Výsledek hlasování:    Pro      5           Proti       0             Zdrželi se     0  
Usnesení č. 17/23 bylo schváleno  
  



III)  Návrh úpravy rozpočtu obce č. 1/17    
Předsedající seznámil zastupitelstvo s důvody, které vedly k vypracování Návrhu úpravy rozpočtu. 
Doplňující informace uvedla hospodářka obce. Pak předsedající vyzval přítomné k přednesení 
připomínek. Vzhledem k tomu, že žádné nebyly vzneseny, přikročil k hlasování o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Návrh úpravy rozpočtu č. 1/17.  
Výsledek hlasování:     Pro     5            Proti      0              Zdrželi se      0  
Usnesení č. 17/24 bylo schváleno 
 
IV)  Žádosti manželů N. a S. 
Předsedající vyzval členy OZ k přednesení návrhů na řešení žádostí manželů N. a S. na zpevnění 
sjezdů z veřejných komunikací po obecních pozemcích k jimi vlastněným nemovitostem. Rozproudila 
se živá diskuse. Problémem nebylo samotné povolení sjezdů, ale participace obce na nákladech. Jako 
jednoznačně nejvhodnější byl akceptován návrh p. Bohatého, který doporučil již realizovaný příjezd 
k domu čp. 95 jako etalon pro výpočet spoluúčasti obce. Výpočtem (6284,-Kč/90m2) byla navržena 
finanční spoluúčast obce ve výši 70,-Kč/1m2. Předsedající pak dal hlasovat o návrzích usnesení.  
Návrhy usnesení: 

1. Zastupitelstvo obce Močovice schválilo rozhrnutí štěrkové drtě o zrnitosti 4/8 mm na obecním 
pozemku  v pásu o maximální šířce 3m, situovaném od veřejné komunikace k domu čp. 14 a 
to na náklady žadatele. 

2. Zastupitelstvo obce Močovice schválilo položení zámkové dlažby na obecním pozemku  
v pásu o maximální šířce 3m, situovaném od obecní komunikace k domu čp.152 a to na 
náklady žadatele. 

3. Zastupitelstvo obce Močovice schválilo finanční spoluúčast obce na povoleném zpevněném 
sjezdu z veřejné komunikace přes  obecní pozemek ve výši 70,-Kč/1m2  výhradně na zajištění 
zpevňujícího materiálu.  

      
Výsledek hlasování:   Pro   5    Proti   0      Zdrželi se     0 
Usnesení č. 17/25 bylo schváleno  
 
V)  Žádost p. KR 
Předsedající seznámil přítomné se žádostí p. K., bytem Močovice , o pronájem části pozemku p.č. 
616/2 ve vlastnictví obce. Z následující diskuse vyplynul pro starostu úkol předložit na příštím 
zasedání ke schválení příslušný záměr obce.  
 
 
VI)  Jiné, závěr 
Starosta informoval o aktuálním stavu KoPÚ /komplexní pozemkové úpravy/.  
Předsedající poděkoval zastupitelům za jejich aktivitu během zasedání.   
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21´45h. 

 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 
                    2)   Úprava rozpočtu č. 1/17 
                     
  
 
Zápis byl vyhotoven dne: 3.3.2017 
Zapisovatel:   p. Kos Milan 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  ..............................................      Starosta          …...............................................  
 
                      ..............................................       Místostarosta …............................................... 
 
 


