
Zápis č. 17/12 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne  12. července 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´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 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. Lubora Kristka a p. Bohatého Jiří a zapisovatelkou  
pí. Věru Vojtěchovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Lubora Kristka a p. Bohatého Jiří  a  
zapisovatelkou  pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  5     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 17/72 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 úpravu 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)  Veřejná zakázka  „Močovice-protierozní příkop, sedimentační nádrž“   
      III)  Jiné, závěr 
Výsledek hlasování: Pro   5        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 17/73 bylo schváleno.

II) Veřejná zakázka „Močovice-protierozní příkop, sedimentační nádrž“  
Předsedající požádal předsedu hodnotící komise, p. Kořínka Miroslava, o zhodnocení zadávacího 
řízení na výše uvedenou zakázku, o výsledek a doporučení komise pro OZ. Předseda komise  sdělil, 
že nabídku do soutěže předložila pouze jedna firma – MIROS majetková, a.s. Staré Hradiště. 
Současně ale zdůraznil, že nabídnutá cena o 50% překročila předpokládanou hodnotu zakázky, a že 
komise tudíž doporučuje stávající zadávací řízení zrušit. Z následující diskuse vyplynulo, že členové 
OZ se s návrhem hodnotící komise ztotožňují.                                                                                   
V dalším předsedající navrhl vypsat nové zadávací řízení na zakázku s názvem „Močovice-protierozní 
příkop, sedimentační nádrž“. V rámci diskuse se členové OZ na tomto návrhu sjednotili. Předsedající 
dal proto hlasovat o návrzích usnesení. 
1. Návrh usnesení:



Zastupitelstvo obce Močovice z důvodu výrazného překročení předpokládané hodnoty zakázky ruší  
stávající zadávací řízení „Močovice-protierozní příkop, sedimentační nádrž“.
Výsledek hlasování:    Pro      5           Proti       0             Zdrželi se     0 
Usnesení č. 17/74 bylo schváleno 

2. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice vyhlašuje nové zadávací řízení na zakázku s názvem „Močovice-
protierozní příkop, sedimentační nádrž“.
Výsledek hlasování:     Pro     5            Proti      0              Zdrželi se      0 
Usnesení č. 17/75 bylo schváleno

III)  Jiné, závěr
Předsedající upřesnil, že problematice doplnění obecního mobiliáře a zhotovení kotce pro zatoulané 
psy bude dán prostor na zasedání OZ v září.
Pí. Vojtěchová navrhla zřídit další pracovní místo na úklid veřejného prostranství, aby tak byl zajištěn 
lepší vzhled obce. K tomu starosta sdělil, že průběžné změny v potřebné pracovní kapacitě zajišťuje 
formou smluv o dílo, což  je ekonomicky výhodnější, než zaměstnat dalšího pracovníka na stálý 
pracovní poměr. Dále požádal zastupitele o vytipování míst v obci, kterým by měla být věnována 
zvýšená péče při údržbě, přičemž s okamžitou platností se toto opatření týká části obce Na Vsi. 

Předsedající poděkoval zastupitelům za aktivní přístup k jednání a zasedání ve 20´15h ukončil.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

                    
 

Zápis byl vyhotoven dne: 14.7.2017
Zapisovatel:   pí. Vojtěchová Věra

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

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


