
Zápis č. 17/05 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

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

Přítomno:   7   členů OZ       
Omluveni:     0    
Hosté:          p. Moravec, p. Plánočka
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. 17/26 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 doplněném 
programu jednání. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
            I)  Schválení programu zasedání
           II)  Návrh Záměru obce č. 1/17/Z  
          III)  Žádosti o dotace z rozpočtu obce   
          IV)  Žádost nájemkyně hospody
           V)  Žádost nájemkyně obecního bytu
         VI)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro   7        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 17/27 bylo schváleno.

II) Návrh Záměru obce č. 1/17/Z    
Po úvodním slovu k předloženému záměru, předsedající požádal zastupitele o návrhy a připomínky. 
Vzhledem k tomu, že tato problematika byla zastupitelstvem projednána na Zasedání OZ 17-4 



/bod V. / nebyly vzneseny žádné námitky. Předsedající proto dal hlasovat o schválení návrhu 
usnesení.   
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Záměr obce č. 1/17/Z  ( příloha č. 2). 
Výsledek hlasování:    Pro      7           Proti       0             Zdrželi se     0 
Usnesení č. 17/28 bylo schváleno 
 
III)  Žádosti o dotace z rozpočtu obce   
Předsedající předal slovo předsedovi finanční komise, který potvrdil, že bylo podáno 6 žádostí o 
dotaci. Společně s předsedou kontrolní komise pak vznesli dotazy na přítomné zástupce SDH 
Močovice a SOKOLa  Močovice k čerpání dotací v r. 2016 a k předloženým žádostem. S vysvětlujícími 
odpověďmi se spokojili a přes výhrady, které ústně specifikovali, doporučili zastupitelstvu  zaujmout k 
žádostem těchto organizací kladné stanovisko.  Předsedající pak postupně vyzval k diskusi o 
jednotlivých žádostech. Z průběhu jednání vyplynulo, že obec má zájem finančně podpořit jen subjekty 
činné přímo v obci a žádost Okresního sdružení hasičů K.H. tudíž neakceptovala.  Předsedající dal 
následně hlasovat o návrzích usnesení. 
Návrhy usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Močovice schválilo tyto finanční dotace z rozpočtu obce: 
a)  TJ SOKOL Močovice..........80.500,-Kč na výdaje při činnosti v r. 2017  
b)  SDH Močovice....................50.000,-Kč na výdaje při činnosti v r. 2017
c)  p. P.M. ….............  ...............6.000,-Kč na masopustní hudbu 
d)  p. P.M...................................5.000,-Kč na turnaj v malé kopané v r. 2017
e)  p. Ch.J..................................8.500,-Kč na 3 sportovní a 2 společenské akce v r. 2017

2.  Zastupitelstvo obce Močovice neschválilo finanční dotaci pro Okresní sdružení hasičů Kutná Hora.
Výsledek hlasování:     Pro     7            Proti      0              Zdrželi se      0 
Usnesení č. 17/29 bylo schváleno

IV)  Žádost nájemkyně hospody
Předsedající požádal místostarostu, aby seznámil zastupitele se žádostí nájemkyně hospody. Ten 
hned v úvodu doplnil, že k žádosti se připojuje rovněž nájemkyně prodejny. Z důvodu nízkých výdělků 
a vysokých provozních nákladů obě žádají, aby internetovou službu (nezbytnou k EET) pro obecní 
budovu čp. 18 platila obec. Starosta ještě doplnil, že obdobně je třeba řešit i obecní budovu čp. 96 
(lékař a kadeřnice). Následně doporučil žádostem vyhovět, neboť bez pomoci místním podnika-telům 
by se obec vystavila problémům se zajištěním základních služeb občanům, s čímž se okolní obce již 
potýkají. Z vyjádření zastupitelů vyplynulo, že k řešení žádosti přistupují s vědomím řádného 
hospodáře, který má na mysli blaho spoluobčanů. Předsedající pak dal hlasovat o návrzích usnesení. 
Návrhy usnesení:

1. Zastupitelstvo obce Močovice vyhovělo žádosti nájemkyň obecní hospody, resp. prodejny a  
stávající internetová služba pro obecní budovu čp. 18 bude proto převedena na obec.

2. Zastupitelstvo obce Močovice obdobně zřídí internetovou službu pro obecní budovu čp. 96.    
Výsledek hlasování:   Pro   7    Proti   0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 17/30 bylo schváleno 

V)  Žádost nájemkyně obecního bytu   
Předsedající přečetl žádost nájemkyně obecního bytu o vybavení stávajícího bytu ústředním topením. 
Tento požadavek zdůvodňuje vlhkými zdmi. Z diskuse vyplynulo, že zastupitelstvo má zato, že 
přemíra vlhkosti je řešitelná vhodným větráním (byt je osazen plastovými okny) a dostatečným 
topením jakýmkoliv, tedy i stávajícím zdrojem tepla. Předpokládaná finanční částka na požadovanou 
stavební úpravu (cca 250.000,-Kč)  by byla nevhodně prohospodařena, neboť obec po ukončení 
nájmu ze strany nájemkyně plánuje převedení bytu do tzv. nebytových prostor.  Po zformulování 
návrhu usnesení předsedající vyzval k hlasování.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice nevyhovělo žádosti nájemkyně obecního bytu - nesouhlasí se změnou  
zdroje tepla v obecním objektu čp. 8.   
Výsledek hlasování:  Pro      7        Proti      0         Zdrželi se       0 
Usnesení č. 17/31 bylo schváleno.



VI)  Jiné, závěr  
Starosta informoval o kladném přijetí návrhu projektu na rekonstrukci budovy mateřské školy okresním 
hygienikem.
Starosta poděkoval zastupitelům zainteresovaným na oslavě MDŽ. Akci hodnotil kladně. Oznámil, že 
příští oslava se uskuteční 10.3.2018.
Starosta požádal zastupitele o průběžné návrhy na řešení problematiky psích bojových plemen.

Závěrem předsedající poděkoval zastupitelům za aktivní přístup k jednání. 
Zasedání zastupitelstva ukončil ve 21´40h.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

                    2)   Záměr č. 1/17/Z 
                    
 

Zápis byl vyhotoven dne: 17.3.2017
Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


