
Zápis č. 17/09 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne  31. května 2017, od 19:30 hodin v místní úřadovně.

Přítomno:   6   členů OZ       
Omluveni:     p. Titze    
Hosté:           pí. Janglová
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 6 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. Vlacha Josefa  a zapisovatelkou  
pí. Věru Vojtěchovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Bohatého Jiří a p. Vlacha Josefa  a  
zapisovatelkou  pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  6     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 17/49 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)  2. návrh Smlouvy o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu 
provést stavbu /ČEZ/  

III) Schválení Závěrečného účtu obce za r. 2016 a Účetní závěrky obce za r. 2016
IV) Návrh úpravy rozpočtu č. 3/17

       V)  Dotace z OPŽP
      VI)  Schválení darovací smlouvy /Městská nemocnice Čáslav/
     VII)  Prodloužení účastnických smluv s T-Mobile 
    VIII)  Jiné, závěr 
Výsledek hlasování: Pro   6        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 17/50 bylo schváleno.

II) 2. 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 2. návrh Smlouvy o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene 
a Smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-6005897/VB/1 – Močovice, náves obnova nn-knn. 
Upozornil na zvýhodnění ve prospěch obce v článcích č. III/6 a č. IV/1 a informoval o písemné 
výpovědi ČEZu z podpěrných bodů. K samotné smlouvě zastupitelé neměli připomínky. Zastupitelstvo 
se ale nadále cítí zaskočeno neplánovanými finančními náklady z rozpočtu obce ( 700.000,-Kč na 



připoložení kabelů k veřejnému osvětlení do země), vyvolanými stavbou. Po diskusi, nesoucí se v 
duchu zamítavého stanoviska, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice neschválilo 2. Návrh smlouvy o budoucí Smlouvě o zřízení věcného  
břemene a Smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-6005897/VB/1. 
Výsledek hlasování:    Pro      6           Proti       0             Zdrželi se     0 
Usnesení č. 17/51 bylo schváleno 
 
III)  Schválení závěrečného účtu obce za r. 2016 a Účetní závěrky obce za r. 2016    
Předsedající konstatoval, že projednávané dokumenty včetně vyjádření nezávislého auditora byly dle 
platného zákona zveřejněny na Úřední desce. Připomněl také, že zastupitelé byli tvůrci rozpočtu a 
schvalovali jeho úpravy v průběhu roku. Pak vyzval k diskusi. Z ní vyplynulo, že vzhledem k výše 
uvedenému jsou zastupitelé průběžně řádně informováni o hospodaření obce a k předloženým 
dokumentům nemají připomínky. Předsedající proto přikročil k hlasování o návrzích usnesení. 
1. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Účetní závěrku obce sestavenou k  31.12.2016.   
Výsledek hlasování:     Pro     6            Proti      0              Zdrželi se      0 
Usnesení č. 17/52 bylo schváleno

2. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Závěrečný účet obce za r. 2016 a vyjadřuje souhlas s  
celoročním hospodařením a to bez výhrad. 
Výsledek hlasování:     Pro     6           Proti       0             Zdrželi se      0
Usnesení č. 17/53 bylo schváleno

IV)  Návrh úpravy rozpočtu č. 3/17 
Předsedající seznámil členy OZ s návrhem úpravy rozpočtu a vysvětlil důvody tohoto opatření. Na 
dotazy zastupitelů v rámci diskuse reagovala také hospodářka obce. Předsedající dal následně 
hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Úpravu rozpočtu č. 3/17  /příloha č. 2/. 
Výsledek hlasování:      Pro   6             Proti    0             Zdrželi se     0
Usnesení č. 17/54 bylo schváleno 

V)  Dotace z OPŽP
Místostarosta informoval o kladném výsledku podané žádosti o finanční dotaci z prostředků OPŽP na 
realizaci protierozního příkopu nad lokalitou „Cihelna“. Zastupitelstvo se shodlo na pověření starosty 
zorganizováním výběrového řízení a jmenováním výběrové komise. Předsedající pak dal hlasovat o 
návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce zorganizováním výběrového řízení a  
jmenováním výběrové komise v rámci dotace z prostředků OPŽP.  
Výsledek hlasování:     Pro     6         Proti      0            Zdrželi se     0 
Usnesení č. 17/55 bylo schváleno

VI)  Schválení darovací smlouvy /Městská nemocnice Čáslav/
V souladu s platným zákonem předsedající předložil ke schválení darovací smlouvu, uzavřenou mezi 
obcí /dárce/ a Městskou nemocnicí Čáslav /obdarovaný/. Vzhledem k tomu, že finanční dar byl 
schválen v rámci obecního rozpočtu, nebyly v rámci diskuse vzneseny žádné připomínky. Předsedající 
dal proto hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zástupitelstvo obce Močovice schválilo Darovací smlouvu, uzavřenou mezi obcí a Městskou  
nemocnicí Čáslav.
Výsledek hlasování:    Pro      6        Proti     0             Zdrželi se     0
Usnesení č. 17/56 bylo schváleno

VII)  Prodloužení účastnických smluv s T-Mobile
Předsedající informoval zastupitele s končící sjednanou dobou dle Zákaznické smlouvy č. 30300873
a navrhl její prodloužení. Zastupitelé nevznesli připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu 
usnesení.



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek - Prodloužení účastnických smluv k  Zákaznické 
smlouvě č. 30300873, uzavřené mezi obcí a T-Mobile Czech Republic, a.s..  
Výsledek hlasování:     Pro     6        Proti       0            Zdrželi se       0
Usnesení č. 17/57 bylo schváleno

VIII)  Jiné, závěr
Starosta informoval zastupitele o průběhu jednání ve věci záměru obcí Krchleby, Štrampouch a Žáky 
napojit tlakovou kanalizaci na tlakovou kanalizaci Močovic. Uvedl, že provozovatel obecní 
kanalizace /VHS Vrchlice-Maleč/ zajistí vypracování nezávislého posudku k akci. 

Starosta informoval zastupitele o dalším postupu ve věci komplexních pozemkových úprav. Nové 
zápisy do katastru nemovitostí by měly být ukončeny v 11/2017.

Starosta informoval zastupitele o příslibu KSÚS Stř. kraje zahájit rekonstrukci mostu přes Klejnarku 
(ev. č. 337/007) začátkem jara 2018.

K bodu č. III Zápisu č. 17/08 starosta sdělil, že obec obdrží v nejbližší době jak návrh smlouvy na 
úplatný  převod ½  nemovitostí, uvedených v Záměru obce č. 2/17/Z a to od firmy PELKO REAL, a.s., 
tak  návrh smlouvy od insolvenčního správce na zbývající ½ nemovitostí. 

Zastupitelstvo se shodlo na tom, že mobilní telefon s příslušenstvím v ceně cca 6 tis. Kč, dodaný obci 
Partnerskou prodejnou T-Mobile Kutná Hora za úhradu 11,-Kč, bude předán místnímu SDH.

Předsedající poděkoval zastupitelům za jejich aktivitu během zasedání.  

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21´15h.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

                    2)   Úprava rozpočtu č. 3/17
 

Zápis byl vyhotoven dne: 4.6.2017
Zapisovatel:   pí. Vojtěchová Věra

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

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


