
Zápis č. 17/07 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

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

Přítomno:   5   členů OZ       
Omluveni:     p. Vlach, p. Titze    
Předsedající:  starosta

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Močovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19´40 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. 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  5     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 17/38 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 vítěze veřejné soutěže č. VS1/2017 
    III)  Schválení návrhu pachtovní smlouvy  
    IV)  Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-6003151/VB/1
     V)  Schválení žádostí o dotace z rozpočtu Středočeského kraje 
    VI) Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro   5        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 17/39 bylo schváleno.

II) Schválení vítěze Veřejné soutěže č. 1/2017    
Předseda Komise pro posouzení a hodnocení nabídek Veřejné soutěže č. VS1/2017, p. Kořínek 
Miroslav, seznámil členy OZ s výsledkem hodnocení. Předložena byla pouze jedna nabídka. Vítězem 
se stal p. R.K., který nabídl roční pachtovné ve výši 200,-Kč. Předsedající vyzval členy OZ k 
připomínkám. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné vzneseny, dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo propachtování 969m2 z pozemku p.č. 616/2 a celého  
pozemku p.č. 617/4 o výměře 3692m2, vše v k.ú. Močovice, p. R.K..
Výsledek hlasování:    Pro      5           Proti       0             Zdrželi se     0 
Usnesení č. 17/40 bylo schváleno 
 
III)  Schválení pachtovní smlouvy   
V návaznosti na předchozí bod jednání předsedající předložil ke schválení návrh Pachtovní smlouvy. 
Pak vyzval přítomné k přednesení připomínek. Vzhledem k tomu, že žádné nebyly vzneseny, přikročil 
k hlasování o návrhu usnesení. 



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Pachtovní smlouvu, uzavřenou mezi obcí a p. R.K..  
Výsledek hlasování:     Pro     5            Proti      0              Zdrželi se      0 
Usnesení č. 17/41 bylo schváleno

IV)  Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. EP-126003151/VB/1 
Předsedající vyzval členy OZ k připomínkám k návrhu výše uvedené smlouvy, když je před tím se 
záležitostí seznámil. Vzhledem k tomu, že problematika byla projednávána  zastupitelstvem už v jiné 
souvislosti, nebyly  vzneseny žádné připomínky a tak předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. EP-12-
6003151/VB/1, Močovice, Pod Kopcem-přeložka vedení nn, knn, uzavíranou mezi obcí a ČEZ  
Distribuce, a.s.Děčín. 
Výsledek hlasování:      Pro   5             Proti   0             Zdrželi se     0
Usnesení č. 17/42 bylo schváleno 

V)  Schválení žádostí o dotace z rozpočtu Středočeského kraje
Místopředseda předložil ke schválení žádosti o dotace z rozpočtu Středočeského kraje. Žádosti byly 
bez připomínek schváleny, neboť se jedná o variantní řešení po předchozích negativních výsledcích. 
Předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo:

1) Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 pro  
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy  
památek v rámci Tématického zadání Obnova památek na opravu a odizolování kaple.

2) Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 pro  
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného  
času a primární prevence v rámci Tématického zadání „Podpora volnočasových, sportovních  
a vzdělávacích aktivit“ na modernizaci a opravu sportovních kabin.

Výsledek hlasování:    Pro    5               Proti    0           Zdrželi se     0
Usnesení č. 17/43 bylo schváleno

VI)  Jiné, závěr
Starosta informoval zastupitelstvo o nutnosti připravit a realizovat připoložení kabelů na veřejné 
osvětlení a obecní rozhlas v rámci dodavatelem elektřiny projektovaného přeložení vedení nízkého 
napětí do země. 

Předsedající poděkoval zastupitelům za jejich aktivitu během zasedání.  

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20´25h.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

                    

Zápis byl vyhotoven dne: 23.4.2017
Zapisovatel:   pí. Vojtěchová Věra

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

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


