Zápis č. 17/13 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice
Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,
konaného dne 16. srpna 2017, od 19:30 hodin v místní úřadovně

Přítomno: 5 členů OZ
Omluveni: p. Bohatý, p. Titze
Hosté:
p. Potměšil
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. Vlacha Josefa a zapisovatelkou
pí. Věru Vojtěchovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Lubora Kristka a p. Vlacha Josefa a
zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/76 bylo schváleno.

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Pak vyzval zastupitele k doplnění
programu jednání. Nebyl přednesen žádný návrh. Předsedající pak dal hlasovat o programu jednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
I) Schválení programu zasedání
II) Návrh na bezúplatný převod autobusu do majetku obce
III) Žádost majitele čp. 70
IV) Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/77 bylo schváleno.
II) Návrh na bezúplatný převod autobusu do majetku obce
Předsedající otevřel diskusi k nabídce p. Miroslava Potměšila na získání zájezdového autobusu
značky Karosa bezhotovostním převodem do majetku obce. Na základě předložených informací a
snímků se zastupitelé shodli na tom, že se jedná o velice lákavou nabídku. Současně ale konstatovali,
že využití pro obec je problematické. Zdůraznili náklady na provoz, na náhradní díly a na údržbu,
které by musely být hrazeny z obecního rozpočtu, neboť vozidlo nelze využívat komerčně. Velice
negativně byla hodnocena problematika personální - zajištění řidičů s platným oprávněním. Po
vyjádření všech přítomných dal přesedající hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s bezúplatným převodem autobusu do majetku obce.
Výsledek hlasování: Pro
0
Proti
5
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/78 nebylo schváleno
III. Žádost majitele čp. 70
Předsedající předložil k projednání žádost majitele čp. 70 o souhlas s úpravou sjezdu ze svého
pozemku p.č. 677/2 přes obecní pozemek p.č. 75 na obecní komunikaci. Zastupitelé po diskusi
projevili vůli žádosti vyhovět v souladu s body č. IV v Zápisech ze zasedání OZ č. 15/6 a 17/04.
Předsedající dal proto hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s provedením sjezdu z pozemku p.č. 677/2 přes obecní
pozemek p.č. 75 na obecní komunikaci ze zámkové dlažby /Typ I/ na náklady žadatele, přičemž
příspěvek obce na štěrkový podklad činí 70,-Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 17/79 bylo schváleno
III) Jiné, závěr
Předsedající seznámil zastupitele s dopisem pí. Libuše Janyšové z 10.7.2017, zaměřeným na vzhled
obce a také s návrhem odpovědi. V rámci konzultace odpovědi byl pro nové umístění hnízda
kontejnerů zvolen bývalý dvůr u budovy obecního úřadu.
Starosta informoval zastupitele o nezbytné opravě kanálové vpusti před domem pč. 70 na náklady
obce.
Starosta seznámil zastupitele s požadavkem obyvatel z nové zástavby /V Lánech/ na kontejnery
/1000 l/ na separovaný odpad. Přítomní se shodli žádosti vyhovět doplněním 1 kontejneru na sklo
a 1 kontejneru na papír do sběrného hnízda u hřbitova. Realizaci zajistí starosta obce do 30.září 2017.
Místostarosta navrhl zakoupení motorových nůžek na údržbu živých plotů. Nákup bude realizován
v době podzimních a zimních výprodejů.
Předsedající poděkoval zastupitelům za aktivní přístup k jednání a zasedání ve 20´50h ukončil.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne: 17.8.2017
Zapisovatel: pí. Vojtěchová Věra

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

Starosta

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

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

