
Zápis č. 17/06 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne  5. dubna 2017, od 19:30 hodin v místní úřadovně.

Přítomno:   7   členů OZ       
Omluveni:     0    
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. Bohatého Jiří a p. Kristka Lubora a zapisovatelkou  
pí. Věru Vojtěchovou. 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  7     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 17/32 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)  Schválení smluv na dotace z obecního rozpočtu 
    III)  Návrh Úpravy rozpočtu obce č. 2/17  
    IV)  Veřejná soutěž na propachtování obecních pozemků
     V)  Návrh na změnu dodavatele elektřiny 
    VI) Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro   7        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 17/33 bylo schváleno.

II) Schválení smluv na dotace z obecního rozpočtu    
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení návrhy smluv mezi obcí a subjekty, kterým byly 
Usnesením č. 17/29  přiděleny finanční dotace z obecního rozpočtu. V rámci diskuse si zastupitelé 
ujasnili postup pro případ podání žádosti o dotaci v průběhu roku. K samotným smlouvám nebyly 
vzneseny žádné připomínky a předsedající dal proto hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo tyto smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu obce, uzavřené  
mezi obcí a  
a)  TJ SOKOL, z.s. Močovice /Smlouva č. 1/
b)  SDH Močovice /Smlouva č. 2/
c)  p. Plánočkou Michalem /Smlouva č. 3/
d)  p. Patákem Miroslavem /Smlouva č. 4/
e)  p. Chvátilem Josefem /Smlouva č. 5/
Výsledek hlasování:    Pro      7           Proti       0             Zdrželi se     0 
Usnesení č. 17/34 bylo schváleno 



 
III)  Návrh úpravy rozpočtu obce č. 2/17   
Předsedající seznámil zastupitelstvo s důvody, které vedly k předložení 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 Rozpočtové opatření č. 2/17 / Příloha č. 2/. 
Výsledek hlasování:     Pro     7            Proti      0              Zdrželi se      0 
Usnesení č. 17/35 bylo schváleno

IV)  Veřejná soutěž na propachtování obecních pozemků 
Předsedající vyzval členy OZ k přednesení návrhů a připomínek k předloženému návrhu Veřejné 
soutěže č. VS1/2017 na propachtování obecních pozemků. Vzhledem k tomu, že záležitost byla 
důkladně projednána při schvalování Záměru obce č. 1/17/Z  dne 15/3 2017 žádné doplňky nebyly 
vzneseny a tak předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Veřejnou soutěž č. VS1/2017 na propachtování obecních  
pozemků /Příloha č. 3/.
Výsledek hlasování:   Pro   7                  Proti   0             Zdrželi se     0
Usnesení č. 17/36 bylo schváleno 

V)  Návrh na změnu dodavatele elektřiny
Předsedající vyzval členy OZ k diskusi nad předloženou cenovou nabídkou firmy Xenergie na odběr 
elektřiny ze sítě NN. Ačkoliv z dokumentu vyplývá, že přechod obce k novému dodavateli by přinesl 
značnou finanční úsporu, členy zastupitelstva o správnosti tohoto kroku dostatečně nepřesvědčil. V 
další diskusi pak dominoval návrh pí. Vojtěchové využít v této záležitosti zkušenosti s energetickou 
burzou.  Starosta proto doporučil řešit tuto problematiku v rámci Mikroregionu Čáslavsko. Následně 
dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice neschválilo změnu dodavatele elektřiny.
Výsledek hlasování:    Pro    7               Proti    0           Zdrželi se     0
Usnesení č. 17/37 bylo schváleno

VI)  Jiné, závěr
Starosta informoval zastupitelstvo o finální úpravě pozemku přilehlého k budově čp. 96 /zpevnění 
štěrkem/.
Místostarosta informoval o nabídkách pojišťoven na pojištění obecního majetku. Stávající pojistná 
smlouva bude vypovězena a ve 3. Q zastupitelstvo rozhodne o novém pojistiteli. 
Na dotaz p. Kristka starosta informoval o problematice zápisu do mateřské školky a o aktuálním stavu 
prací na dokumentaci pro rekonstrukci budovy školky.  

Předsedající poděkoval zastupitelům za jejich aktivitu během zasedání.  

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20´30h.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

                    2)   Rozpočtové opatření č. 2/17
                    3)   Veřejná soutěž č. VS1/2017 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 6.4.2017
Zapisovatel:   pí. Vojtěchová Věra

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

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


