Zápis č. 17/17 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice
Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,
konaného dne 1. listopadu 2017, od 19:45 hodin v kabinách na fotbalovém hřišti
Přítomno: 7 členů OZ
Hosté.
P. Tesař
Předsedající: starosta

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Močovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19´45 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 7 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. Bohatého Jiří a p. Kristka Lubora a zapisovatelem
p. Milana Kosa. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Bohatého Jiří a p. Kristka Lubora a
zapisovatelem p. Kosa Milana.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/96 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 a místostarosta. Předsedající pak dal hlasovat o upraveném programu jednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
I) Schválení programu zasedání
III) Záměr obce č. 3/17/Z – vyhodnocení nabídek
IV) Pojistná smlouva č. 86336730-15 s Českou pojišťovnou
V) Oprava fotbalových kabin
VI) Předpokládaná finanční náročnost plánovaných investičních akcí v r. 2018
VII) Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/97 bylo schváleno.
II) Záměr obce č. 3/17/Z – vyhodnocení nabídek
Předsedající předložil zastupitelstvu k vyhodnocení nabídku manželů Oupických, která byla podána
jako jediná k Záměru obce č. 3/17/Z. Vzhledem k tomu, že nabídka jmenovaných žadatelů vyhověla
podmínkám stanoveným záměrem, nebyly zastupitelstvem vzneseny žádné připomínky. Předsedající
dal proto hlasovat o návrhu usnesení k prodeji 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo prodej pozemků, specifikovaných Záměrem obce č. 3/17/Z,
manželům Oupickým, bytem Kluky 114..
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/98 bylo schváleno

III) Pojistná smlouva č. 86336730-15 s Českou pojišťovnou
Místostarosta předložil zastupitelstvu ke schválení Pojistnou smlouvu č. 86336730-15, uzavíranou
mezi obcí a Českou pojišťovnou /DIČ: CZ 699001273/. Vzhledem k tomu, že problematika pojištění
obecního majetku byla zastupitelstvem prodiskutována na předchozích zasedáních, nebyly ke
smlouvě vzneseny žádné další návrhy či připomínky. Předsedající pak přistoupil k hlasování o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Pojistnou smlouvu č. 86336730-15, uzavřenou mezi obcí a
Českou pojišťovnou.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 17/99 bylo schváleno
IV) Oprava fotbalových kabin
Předsedající na místě samém zahájil diskusi o řešení nevyhovujícího stavu fotbalových kabin.
Zdůraznil, že v žádostech o dotace na jejich plnou rekonstrukci nebyly Močovice úspěšné v minulých
letech a vzhledem k narůstajícímu celostátnímu převisu žádostí nelze s dotací uvažovat ani
v následujících rocích. Zastupitelstvo se postupně sjednotilo v názoru, že budou provedeny stavební
opravy s minimálními finančními nároky, aby nedošlo k neúměrnému zatížení obecního rozpočtu.
V dalším průběhu byl specifikován rozsah prací a finanční limit. Předsedající pak dal hlasovat o
návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice rozhodlo, že oprava fotbalových kabin bude provedena pouze
v nezbytném rozsahu s náklady do 400 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 17/100 bylo schváleno
V) Předpokládaná finanční náročnost plánovaných investičních akcí v r. 2018
Předsedající uvedl, že pro sestavení obecního rozpočtu pro příští rok je nezbytné mít vyjasněné
finanční nároky na plánované akce. Pak předal slovo místostarostovi. Z jeho příspěvku vyplynulo, že
aktuálně je nutné pracovat s částkou 1,3 mil. Kč /150 tis.Kč protierozní opatření, 250 tis. Kč
dvojgaráž, 300 tis. Kč hřbitovní zdi, 200 tis.Kč kaple, 400 tis.Kč fotbalové kabiny/. Po několika
dotazech a následném upřesnění dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice vzalo na vědomí nutnost vyčlenit v rozpočtu obce částku 1,3 mil. Kč na
plánované investiční akce v r. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
zdrželi se
0
Usnesení č. 17/101 bylo schváleno
VI) Jiné, závěr
Starosta podal informace o aktuálním stavu rozpracovaných akcí – jez na Klejnarce, rekonstrukce MŠ,
koupě ½ domu č.p. 144 s příslušenstvím.
Starosta dále informoval o organizaci prací na obci a o jejich zajištění v příštím roce.
Závěrem starosta poděkoval zastupitelům za aktivitu a zasedání ve 21´30h ukončil.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 2.11.2017
Zapisovatel: p. Kos Milan
Ověřovatelé: ..............................................
..............................................

Starosta

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

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

