Zápis č. 17/16 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice
Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,
konaného dne 4. října 2017, od 19:30 hodin v místní sokolovně

Přítomno: 6 členů OZ
Omluveni: p. Bohatý jiří
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 přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a informace o něm byla
zveřejněna na Úřední desce Obecního úřadu Močovice.
Předsedající 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. 17/92 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
vznesl starosta. Předsedající pak dal hlasovat o upraveném programu jednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
I) Schválení programu zasedání
II) Žádost o odkup obecních pozemků
III) Jez na Klejnarce
IV) Stanovení ceny za výlep volebních plakátů
V) Doplnění mobiliáře obce
VI) Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/93 bylo schváleno.
II) Žádost o odkup obecního pozemku
Předsedající předložil zastupitelstvu návrh Záměru obce č. 3/17/Z na prodej obecních pozemků parc.
č. 202 o výměře 16m2 a parc. č. 542/12 o výměře 48m2, které vznikly vydělením z celku parc. č.
542/2 o výměře 5254m2 /ostatní plocha/, vše v k.ú. Močovice. Uvedl, že záměr byl vyhotoven na
základě žádosti manželů Věry a Romana Vavřičkových o odkoupení předmětných pozemků.
Po okomentování návrhu záměru a přiloženého geometrického plánu vyzval k diskusi. Přítomní
během diskuse vyjádřili názor, že je potřebné uvést faktický stav nemovitostí do souladu s údaji
v katastru a následně se proto shodli na prodeji předmětných obecních pozemků. V dalším byla
pozornost věnována samotnému návrhu záměru. Po sjednocení se na výši minimální nabídkové ceny,
100,-Kč/m2, byla tato částka doplněna do návrhu záměru. Protože nebyly vzneseny žádné další
návrhy, či připomínky, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Záměr obce č. 3/17/Z prodat 2 pozemky /Příloha č. 2/.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/94 bylo schváleno
III) Jez na Klejnarce
Předsedající předložil k řešení problematiku opravy jezu na vodním toku Klejnarka. Uvedl, že
předmětné vodní dílo je v intravilánu obce, tudíž není řešeno v rámci komplexně pozemkových úprav
a že není vedeno v katastru nemovitostí. Pak vyzval k diskusi. Z té vyplynulo, že nebude-li zjištěn
majitel jezu, má obec zájem převzít jej do majetku obce, aby tak mohla být provedena jeho oprava
v rámci obecního rozpočtu. Předsedající pak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s bezúplatným převodem jezu v intravilánu obce do majetku
obce.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 17/95 bylo schváleno
IV) Stanovení ceny za výlep volebních plakátů
Předsedající seznámil členy OZ s dopisem regionálního manažera ODS za Středočeský kraj ve věci
ocenění výlepu volebních plakátů. Z následné diskuse sice vyplynulo, že zastupitelstvo tuto
problematiku chápe, avšak odmítlo se touto triviální záležitostí dále zabývat. Z toho plyne, že
výlep jakýchkoliv plakátů v obci není zpoplatněn.
V) Doplnění mobiliáře obce
Předsedající otevřel diskusi o doplnění obecního mobiliáře. Z té vyplynulo, že lavičky a odpadkové
koše nebudou zatím doplňovány, a že zadlážděná plocha, uvolněná přemístěním kontejnerů, bude
řešena až v rámci projektu celého centra obce.
Problematika přechodného umístění zatoulaných psů bude vyřešena úpravou části dřevěné boudy
u úložiště nepotřebného elektroodpadu.
VI) Jiné, závěr
Místostarosta informoval o výsledcích měření vlhkosti v kapli, provedeného v rámci zkušebně
nainstalované odvlhčovací technologie. Vzhledem k příznivým výsledkům projekt pokračuje.
Zastupitelstvo akceptovalo návrh místostarosty na další jednání s Českou pojišťovnou ve věci
pojištění obecního majetku.
Závěrem starosta poděkoval zastupitelům za aktivitu a zasedání ve 20´30 ukončil.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Záměr obce č. 3/17/Z
Zápis byl vyhotoven dne: 6.10.2017
Zapisovatel: pí. Vojtěchová Věra

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

Starosta

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

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

