
Zápis č. 17/15 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 
 

Obec Močovice 
Zastupitelstvo obce Močovice 

 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice, 

konaného dne  20. září 2017, od 19:30 hodin v místní úřadovně 
 
 

 
Přítomno:   7  členů OZ        
Hosté:   4     
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 přivítal přítomné a 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 7členů 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  7     Proti  0      Zdrželi se  0 
Usnesení č. 17/86 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. Návrhy na doplnění programu  
vznesli starosta a místostarosta. Předsedající pak dal hlasovat o upraveném programu jednání.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání: 
        I)  Schválení programu zasedání 
       II)  Odkanalizování obcí Krchleby a Žáky - opravený projekt 

III) Vysokorychlostní internet v obci  
IV) Rozpočtové opatření č. 5 

       V)  Smlouva o dílo s vítězem zadávacího řízení  /Protierozní příkop a .../ 
      VI)  Jiné, závěr  
Výsledek hlasování: Pro   7        Proti    0           Zdrželi se    0 
Usnesení č. 17/87 bylo schváleno. 

 
II) Odkanalizování obcí Krchleby a Žáky – opravený projekt   
Předsedající krátce uvedl problematiku a pak předal slovo přítomnému projektantovi. Z jeho 
vystoupení a z následné diskuse  vyplynulo, že  v rámci projektu bude provedeno zkapacitnění 
dosavadního systému tlakové kanalizace položením potrubí DN200 od místa spojení obou větví  
/z Močovic a z Krchleb/, přičemž potrubí DN160 bude ponecháno. Potrubí DN200 zároveň nahradí 
současný zkušební průchod tlakové kanalizace Čáslaví. Projektant opakovaně potvrdil, že připojením 
nové větve nebudou ovlivněny tlakové poměry v současném systému. Po diskusi dal předsedající 
hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí se zkapacitněním tlakové kanalizace dle projektu, 
předloženém obcí Krchleby a zajišťujícím kontinuální odvod splašků z obcí Močovice a Třebešice bez 



navýšení tlaku  v  systému a bez negativního dopadu na provoz kanalizace v obou obcích po celou 
dobu životnosti systému.      
Výsledek hlasování:    Pro      7           Proti       0             Zdrželi se     0  
Usnesení č. 17/88 bylo schváleno  
 
III)  Vysokorychlostní internet v obci     
Předsedající informoval zastupitele o záměru Středočeského kraje podpořit zavedení 
vysokorychlostního internetu do obcí. Požádal o souhlas s podáním žádosti na ČEZ Distribuce, a.s.  
o připoložení optického kabelu v rámci stavby č. IE-12-6005897/VB/1 (položení kabelu el. vedení do 
země). Po krátké diskusi předsedající přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s připoložením optického kabelu v rámci stavby č. IE-12-
6005897/VB/1.    
Výsledek hlasování:     Pro     7            Proti      0              Zdrželi se      0  
Usnesení č. 17/89 bylo schváleno 
 
IV)  Rozpočtové opatření č. 5  
Předsedající seznámil členy OZ s návrhem úpravy rozpočtu, vyvolaným v kapitole příjmů především 
vyššími příjmy z  DPH a přesunem výplaty finanční dotace ze Středočeského kraje do příštího roku. 
Ve výdajích pak přesunem akce Protierozní příkop a sedimentační nádrž také do r. 2018. V rámci 
diskuse zodpověděl společně s hospodářkou vznesené dotazy a následně dal hlasovat o návrhu 
usnesení.  
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 5.  
Výsledek hlasování:      Pro   7             Proti    0             Zdrželi se     0 
Usnesení č. 17/90 bylo schváleno  
 
V)  Smlouva o dílo s vítězem zadávacího řízení  
Místostarosta předložil ke schválení smlouvu o dílo, uzavíranou mezi obcí a vítězem zadávacího 
řízení na akci Protierozní příkop a sedimentační nádrž, firmou Stavitelství – Mutl, s.r.o. Kutná Hora.    
Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky, dal předsedající hlasovat o návrhu 
usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o dílo, uzavřenou mezi obcí a firmou  
Stavitelství – Mutl, s.r.o. Kutná Hora.   
Výsledek hlasování:     Pro    7         Proti      0            Zdrželi se     0  
Usnesení č. 17/91 bylo schváleno 
 
VI)  Jiné, závěr 
Starosta krátce informoval o možnosti získat dotaci z MAS Lípa pro venkov na rekonstrukci budovy 
školky a o aktuálním stavu projektu.  
Místostarosta zajistí umělecké vystoupení na vánočním koncertu dne 17.12.2017 od 17´00h 
v místní kapli.  .   
Závěrem starosta poděkoval zastupitelům za aktivitu a zasedání ve 21´30 ukončil.  

 
 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 
2) Rozpočtové opatření č. 5 

  
 
Zápis byl vyhotoven dne: 21.9.2017 
Zapisovatel:   pí. Vojtěchová Věra 
 
 
 
Ověřovatelé:  ..............................................      Starosta          …...............................................  
 
                      ..............................................       Místostarosta …............................................... 
 



 


