Zápis č. 17/08 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice
Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,
konaného dne 3. května 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. Titze Libora a p. Vlacha Josefa a zapisovatelkou
pí. Věru Vojtěchovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Titze Libora a p. Vlacha Josefa a
zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/44 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) Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě /ČEZ Distribuce/
III) Nabídka firmy PELKO REAL, a.s.
IV) Linka bezpečí, z.s. - žádost o finanční dotaci
V) Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/45 bylo schváleno.
II) Návrh Smlouvy o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést
stavbu č. IE-12-6005897/VB/1
Předsedající předložil k projednání Smlouvu o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene a
Smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-6005897/VB/1 – Močovice, náves obnova nn-knn.
K samotné smlouvě zastupitelé neměli připomínky. Když ale následně starosta seznámil přítomné s
finančními náklady z rozpočtu obce ( 700.000,-Kč na připoložení kabelů k veřejnému osvětlení do
země), vyvolanými stavbou, shodlo se zastupitelstvo na zamítavém stanovisku. Předsedající dal
hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice neschválilo Návrh smlouvy o budoucí Smlouvě o zřízení věcného
břemene a Smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-6005897/VB/1.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/46 bylo schváleno

III) Nabídka firmy PELKO REAL, a.s.
V návaznosti na pracovní schůzku zastupitelů na místě samém dne 24.4.2017, vyzval předsedající
k diskusi o možném úplatném převodu ( 800.000,-Kč) do vlastnictví obce pozemku p.č. st. 60/13 o
výměře 160 m2, jehož součástí je budova s č.p. 144 a pozemků p.č. 475/3, zahrada, o výměře
1090 m2 a p.č. 588/2, zahrada, o výměře 162 m2, vše vedeno na LV č. 54 Katastrálním úřadem
Kutná Hora a vše v k.ú. Močovice. Zastupitelé se shodli na tom, že nabídka firmy PELKO REAL, a.s.
je velice zajímavá jak investičně, tak i vzhledem k budoucímu využití nemovitostí /např. sociální
bydlení, pečovatelská služba,.../. Místostarosta informoval o možnosti finanční dotace. Vzhledem k
vývoji diskuse starosta předložil návrh Záměru obce č. 2/17/Z na zakoupení výše uvedených
nemovitostí a vyzval přítomné k připomínkám. Vzhledem k tomu, že žádné nebyly vzneseny, přikročil
k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Záměr obce č. 2/17/Z /Příloha č. 2/.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 17/47 bylo schváleno
IV) Linka bezpečí, z.s. - žádost o finanční dotaci
Předsedající seznámil členy OZ se žádostí ředitelky Linky bezpečí, z.s. o finanční podporu. Pak
vyzval k diskusi. Vzhledem k tomu, že již v minulosti se členové zastupitelstva shodli na tom, že obec
bude finančně dotovat pouze místní zájemce, toto opět potvrdili a žádost zamítli. Předsedající dal
následně hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice neschválilo žádost ředitelky Linky bezpečí, z.s. o dotaci.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/48 bylo schváleno
V) Jiné, závěr
Starosta informoval zastupitelstvo o záměru obcí Krchleby, Štrampouch a Žáky napojit tlakovou
kanalizaci na tlakovou kanalizaci Močovic. Uvedl možné problémy pro obec z toho plynoucí a vyzval
k obezřetnosti v této záležitosti.
Předsedající poděkoval zastupitelům za jejich aktivitu během zasedání.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20´15h.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Záměr obce č. 2/17/Z
Zápis byl vyhotoven dne: 6.5.2017
Zapisovatel: pí. Vojtěchová Věra

Ověřovatelé: ..............................................
..............................................

Starosta

…...............................................

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

