
Zápis č. 17/11 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne  21. června 2017, od 19:30 hodin v místní úřadovně

Přítomno:   6   členů OZ       
Omluveni:     p. Bohatý    
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 č. 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. Josefa Vlacha a p. Libora Titze a zapisovatelkou  
pí. Věru Vojtěchovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Josefa Vlacha a p. Libora Titze  a  
zapisovatelkou  pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  6     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 17/67 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 … s ČEZ 

III) Návrh Úpravy rozpočtu č. 4/17 
IV) Odkanalizování obcí Krchleby a Žáky

       V)  Jiné, závěr 
Výsledek hlasování: Pro   6        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 17/68 bylo schváleno.

II) Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  a Smlouvy o právu
    provést stavbu /ČEZ/
Starosta v návaznosti na Usnesení OZ č. 17/51 požádal zastupitele o vyjádření k finanční náhradě za 
věcné břemeno, nově navržené spol. ČEZ Distribuce, a.s. ve výši 187.500,-Kč. V rámci diskuse byla 
opět dominující svízelná finanční situace obce v aktuálním období. Zastupitelé s ohledem na stávající 
úvěrové smlouvy zdůraznili, že obec nebude mít dostatek finančních prostředků na jejich splácení a 
současně na povinnou finanční spoluúčast při realizaci dotovaných akcí, jestliže bude muset vynaložit 
neplánované finanční prostředky z rozpočtu obce na položení kabelů pro VO do země. Dále upozornili 
na to, že  obec bude muset od r. 2018 snížovat dluh podle nového zákona o pravidlech rozpočtové 
odpověd-nosti. I přes tyto zásadní argumenty se zastupitelé v průběhu diskuse pokusili nalézt vstřícné 
řešení. Nakonec se shodli na finanční náhradě za věcné břemeno ve výši 270.000,-Kč  (432,-Kč/bm) 



jako průchozí pro schválení výše uvedených smluv. Po diskusi dal předsedající hlasovat o návrhu 
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválí Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a  
Smlouvu o právu provést stavbu /ČEZ/, bude-li finanční náhrada za věcné břemeno činit minimálně  
270.000,-Kč  (432,-Kč/m).       . 
Výsledek hlasování:    Pro      6           Proti       0             Zdrželi se     0 
Usnesení č. 17/69 bylo schváleno 

III)  Návrh úpravy rozpočtu č. 4/17    
Starosta zdůvodnil potřebu provést změnu rozpočtu dle předloženého návrhu. Členové zastupitelstva 
nevznesli žádné připomínky a tak předsedající přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Úpravu rozpočtu č. 4/17 /příloha č. 2/.    
Výsledek hlasování:     Pro     6            Proti      0              Zdrželi se      0 
Usnesení č. 17/70 bylo schváleno

IV)  Odkanalizování obcí Krchleby a Žáky 
Starosta otevřel diskusi k záměru obcí Krchleby a Žáky napojit svou plánovanou tlakovou kanalizaci 
na výtlak z obce Močovice. V jejím úvodu se omluvil za to, že nepředkládá technicky podložený 
posudek k této akci, jak bylo uvedeno v zápisu ze Zasedání OZ č. 17/9 /bod VIII./, neboť od 
provozovatele obecní kanalizace obdržel pouze vyjádření firmy Presskan systém, a.s., že napojení lze 
realizovat. Zastupitelé k tomuto jednovětnému potvrzení, bez jakéhokoliv technického doložení, 
přistoupili velice nedůvěřivě. To se projevilo v dohadech typu: „Jak to, že původně vyprojektovaná 
kapacita může vyhovovat násobné potřebě? Nebude to mít dopad na rozvoj obce? Co to udělá s 
čerpadly v Močovicích? Jak to, že se nevyjádřili  pánové Zapletal a Špinar, odborníci Presskanu, s 
nimiž spolupracovala naše projekční kancelář? Jaké jsou další varianty? Chovají se, jako kdyby už 
bylo rozhodnuto. Proč jsou tak tajuplní, rozhodují snad o nás bez nás?“Vzhledem k minimálním 
údajům, které má obecní zastupitelstvo o akci k dispozici, dohodlo se nakonec na níže uvedeném 
návrhu usnesení, o němž dal předsedající hlasovat. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice se usneslo, že projednávání akce Odkanalizování obcí Krchleby a Žáky  
zahájí až po předložení fundovaného posudku od nezávislé odborné firmy.  
Výsledek hlasování:      Pro   6             Proti    0             Zdrželi se     0
Usnesení č. 17/71 bylo schváleno 

VII)  Jiné, závěr
Místostarosta informoval zastupitele o aktuálním stavu v oblasti dotací.  

Předsedající poděkoval zastupitelům za jejich aktivitu během zasedání a zasedání zastupitelstva 
ukončil ve 20´30h.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

                    2)  Úprava rozpočtu č. 4/17
 

Zápis byl vyhotoven dne: 22.6.2017
Zapisovatel:   pí. Vojtěchová Věra

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

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


