
Zápis č. 17/10 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne  14. června 2017, od 19:30 hodin v místní úřadovně
a dne 15. června od 17´00h v terénu

Přítomno:   6   členů OZ       
Omluveni:     p. Vlach    
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. Lubora Kristka a p. Libora Titze a zapisovatelkou  
pí. Věru Vojtěchovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Lubora Kristka a p. Libora Titze  a  
zapisovatelkou  pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  6     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 17/58 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)  Dotace na  Sklad Močovice, p.č. 34 

III) Provozní a návštěvní řád dětského hřiště po dobu prázdnin 
IV) Provozní řád a Návštěvní řád Fotbalových kabin

       V)  Dodatek č. 1 ke smlouvě se společností Revenge, a.s.
      VI)  Žádost 
     VII)  Jiné, závěr 
Výsledek hlasování: Pro   6        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 17/59 bylo schváleno.

II) Dotace na  Sklad Močovice, p.č. 34  
Místostarosta informoval OZ o možnosti využít dotační titul z OPŽP na realizaci stavby Sklad 
Močovice na p.č. 34. V rámci diskuse zodpověděl dotazy zastupitelů. Po diskusi dal předsedající 
hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo podání žádosti o finanční dotaci na realizaci stavby Sklad  
Močovice na p.č. 34.       . 
Výsledek hlasování:    Pro      6           Proti       0             Zdrželi se     0 
Usnesení č. 17/60 bylo schváleno 



III)  Provozní a návštěvní řád dětského hřiště po dobu prázdnin    
Předsedající zdůvodnil potřebu výše uvedeného dokumentu a následně vyzval k diskusi. Nebyly 
vzneseny žádné připomínky ani požadavky na doplnění a tak předsedající přistoupil k hlasování o 
návrhu usnesení.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Provozní a návštěvní řád dětského hřiště s platností po dobu 
prázdnin.   
Výsledek hlasování:     Pro     6            Proti      0              Zdrželi se      0 
Usnesení č. 17/61 bylo schváleno

IV)  Provozní řád a Návštěvní řád Fotbalových kabin 
Předsedající seznámil členy OZ s návrhy Provozního řádu a Návštěvního řádu kabin na místním 
fotbalovém hřišti a vyzval k diskusi. Požadavek p. Bohatého ve věci jmenování správce budovy byl 
akceptován. Předsedající dal následně hlasovat o návrzích usnesení. 
1.  Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Provozní řád Fotbalových kabin. 
Výsledek hlasování:      Pro   6             Proti    0             Zdrželi se     0
Usnesení č. 17/62 bylo schváleno 

2.  Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Návštěvní řád Fotbalových kabin.
Výsledek hlasování:      Pro    6           Proti     0            Zdrželi se     0
Usnesení č. 17/63 bylo schváleno

V)  Dodatek ke smlouvě se společností Revenge, a.s.
Starosta zdůvodnil potřebu zmíněného dodatku ke Smlouvě o umístění a provozování kontejneru, 
uzavřené dne 21.3. 2014. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o změnu názvu firmy a jejího sídla, 
nebyly OZ vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal proto hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování  
kontejneru, uzavřené dne 21.3.2014.  
Výsledek hlasování:     Pro     6         Proti      0            Zdrželi se     0 
Usnesení č. 17/64 bylo schváleno

VI)  Žádost 
Starosta seznámil OZ se žádostí p. PV ze dne 8.6.2017 o souhlas se  zhotovením sjezdu z obecní 
komunikace k domu. Vzhledem k tomu, že zastupitelům je situace známa, nevznesli žádné 
připomínky. Zdůraznili ale, že postupováno musí být jako při obdobných, dříve schválených 
žádostech. Předsedající dal proto hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zástupitelstvo obce Močovice schválilo zhotovení sjezdu k domu čp.   ze zámkové dlažby a na vlastní  
náklady žadatele. Finanční příspěvek ve výši 70,-Kč/m2 na štěrkový podklad bude žadateli proplacen  
na základě předloženého dokladu. 
Výsledek hlasování:    Pro      6        Proti     0             Zdrželi se     0
Usnesení č. 17/65 bylo schváleno

VII)  Jiné, závěr
Starosta navrhl na základě připomínek občanů dořešit bezpečný přístup chodců do lokality V Lánech. 
Z diskuse vyplynuly 2 variaty řešení, a proto bylo dohodnuto pokračovat v jednání na místě samém. 
Předsedající stanovil jednání na den 15.6.2017 od 17´00h.

P. Kristek požádal o zakrytí betonové skruže na přístupu k vodnímu toku u pomníku padlým. Starosta 
přislíbil okamžité řešení. 

Starosta upozornil zastupitele na možnost přispět do nového vydání obecního čtvrtletníku.  

Předsedající poděkoval zastupitelům za jejich aktivitu během zasedání.  

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21´15h.



Pokračování zasedání 

Dle bodu VII. se obecní zastupitelstvo sešlo dne 15.6.2017 v 17´00h na místě samém.
Přítomno:  5 členů /Vojtěchová, Kristek, Kořínek, Titze, Kos/
Omluveni: 2           /Bohatý, Vlach/
Předsedající konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Po seznámení se s variantami řešení přímo v terénu, předsedající požádal zastupitele o názory. 
Z diskuse vyplynulo, že zastupitelé upřednostňují stezku pro chodce v severní části lokality V Lánech, 
s napojením na komunikaci před hřbitovem /bezpečná, nízké náklady, do 31.12. 2017 budou vyřešené 
majetkové vztahy v rámci KoPÚ/. Varianta s dobudováním chodníku podél silnice na Krchleby 
nezaujala /méně bezpečná, vysoké náklady, nutnost řešit majetkové vztahy s KSÚS/. Předsedající dal 
hlasovat o návrhu usnesení.    
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zhotovení stezky pro pěší, spojující severní část lokality 
V Lánech s komunikací před hřbitovem. Termín: do 30.6.2018  
Výsledek hlasování:      Pro       6           Proti         0           Zdrželi se         0
Usnesení č. 17/66  bylo schváleno

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

                    
 

Zápis byl vyhotoven dne: 18.6.2017
Zapisovatel:   pí. Vojtěchová Věra

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

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


