
Zápis č. 17/18 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 
 

Obec Močovice 
Zastupitelstvo obce Močovice 

 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice, 

konaného dne 22. listopadu 2017, od 19:30 hodin v úřadovně OÚ 
 
 
 

Přítomno:   7  členů OZ        
Omluveno:   0                
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 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. Titze Libora  a p. Kristka Lubora a zapisovatelem   
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Titze Libora  a  p. Kristka Lubora a 
zapisovatelem  pí. Vojtěchovou Věru. 
Výsledek hlasování: Pro 7     Proti  0      Zdrželi se  0 
Usnesení č. 17/102 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) Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018 až 2022 

III) Žádost o prodloužení pachtovní smlouvy  
IV) Obecně závazná vyhláška č. 1/17    

       V)  Smlouva na poskytování elektronických služeb /TLAPNET/ 
      VI)  Úprava rozpočtu č. 6 
     VII)  Dodatek č. 10 ke smlouvě s veřejným dopravcem 
    VIII)  Návrh rozpočtu na r. 2018 
      IX)  Jiné, závěr  
Výsledek hlasování: Pro   7        Proti    0           Zdrželi se    0 
Usnesení č. 17/103 bylo schváleno. 

 
II) Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018 až 2022    
Předsedající požádal zastupitelstvo o připomínky ke zveřejněnému návrhu. Žádné nebyly vzneseny. 
Dal proto hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018 až 2022 – příloha 
č.2..       
Výsledek hlasování:    Pro      7           Proti       0             Zdrželi se     0  
Usnesení č. 17/104 bylo schváleno  



 
III) Žádost o prodloužení pachtovní smlouvy     
Předsedající zastupitele seznámil se žádostí pachtýře o prodloužení pachtovní smlouvy, jejíž platnost 
končí 31.12.2017. Vzhledem k tomu, že se zastupitelé shodli na dalším propachtování předmětného 
pozemku, starosta předložil ke schválení Záměr obce č. 4/17/Z, nezbytný ke splnění zákonných 
povinností obce. Uvádí se v něm, že obec zamýšlí propachtovat část pozemku o výměře 225m2 z p.č. 

451, vedeného jako trvalý travní porost v k.ú. Močovice – místo zvané „holubník“ – za minimální 

roční cenu pachtu 50,-Kč. Předsedající pak požádal o připomínky. Žádné nabyly vzneseny a tak 
přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Záměr obce č. 4/17/Z – příloha č. 3.       
Výsledek hlasování:     Pro     7           Proti      0              Zdrželi se      0  
Usnesení č. 17/105 bylo schváleno 
 
IV) Obecně závazná vyhláška č. 1/17  
Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení návrh OZV o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Detailně se 
zabýval způsobem stanovení sazby poplatku. Následně zastupitele vyzval k diskusi. Z té vyplynula 
shoda na zachování v návrhu použité koncepce z minulých let. Předsedající pak dal hlasovat o návrhu 
usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo OZV č. 1/17 – příloha č. 4.  
Výsledek hlasování:     Pro    7            Proti       0           Zdrželi se      0 
Usnesení č. 17/106 bylo schváleno         
 
V) Smlouva na poskytování elektronických služeb   
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení Smlouvu č. 38068, uzavíranou mezi obcí a firmou 
TLAPNET s.r.o. na poskytování služeb elektronických komunikací. Ze strany zastupitelů nebyly 
vzneseny žádné připomínky a předsedající dal proto hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu č. 38068, uzavřenou mezi obcí a firmou TLAPNET. 
Výsledek hlasování:     Pro    7            Proti       0           Zdrželi se      0   
Usnesení č. 17/107 bylo schváleno  
 
VI)  Úprava rozpočtu č. 6 
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení rozpočtové opatření č. 6. Zdůraznil, že důvodem jsou 
vyšší daňové příjmy a finanční operace v souvislosti s volbami. Pak požádal o připomínky. Žádné 
nebyly vzneseny a tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Úpravu rozpočtu č. 6 – příloha č. 5. 
Výsledek hlasování:    Pro    7           Proti       0            Zdrželi se      0 
Usnesení č. 17/108 bylo schváleno 
 
VII)  Dodatek č. 10 ke Smlouvě č. 651/336/2008  
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení Dodatek č. 10 ke Smlouvě č. 651/336/2008 o 
závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti.  
Zvýšení příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty v r. 2018 o 4.372,-Kč, vyvolané nárustem nákladů  
o 3,-Kč/1km  /vše oproti  r. 2017/ posoudilo OZ jako přiměřené. Předsedající dal následně hlasovat o 
návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 10 ke Smlouvě č. 651/336/2008, uzavřené mezi 
obcí a dopravcem ARRIVA Východní Čechy, a.s. 
Výsledek hlasování:     Pro     7         Proti       0            Zdrželi se      0 
Usnesení č. 17/109 bylo schváleno 
 
VIII)  Návrh rozpočtu obce na r. 2018 
Předsedající předložil zastupitelům k projednání návrh obecního rozpočtu na r. 2018. Zastupitelstvo 
postupně projednalo jeho jednotlivé položky a výši některých upravilo. I když Výdaje nepřevyšují 
Příjmy, rozhodlo zastupitelstvo o použití přebytku z minulých let, neboť jen tak lze zajistit financování 
splátek úvěrů. Zastupitelstvo se závěrem shodlo na tom, že návrh rozpočtu plně zajišťuje chod obce,   



plánované investiční akce a splácení úvěrů. Předsedající dal proto hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Návrh rozpočtu obce na r. 2018 – příloha č. 6.          
Výsledek hlasování:     Pro      7         Proti        0          Zdrželi se       0  
Usnesení č. 17/110 bylo schváleno 
 
IX)   Jiné, Závěr 
p. Titze – Nadměrné zablácení silnice na Vodranty, způsobené samostatně hospodařícím rolníkem. 
p. Bohatý -  Nekontrolované stékání dešťové vody z komunikace na pozemek majitele domu čp. 138. 
 
Obě připomínky projedná starosta se zainteresovanými osobami a o  řešení bude informovat na 
příštím zasedání OZ. 
 
Závěrem předsedající poděkoval zastupitelům za aktivitu a zasedání ve 21´35h ukončil.  

 
 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 
2) Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018 až 2022 
3) Záměr obce č. 4/17/Z 
4) OZV č. 1/17 
5) Úprava rozpočtu č. 6 
6) Návrh rozpočtu obce na r. 2018 

 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 25.11.2017 
Zapisovatel:   pí. Vojtěchová Věra 
 
 
Ověřovatelé:  ..............................................      Starosta          …...............................................  
 
                      ..............................................       Místostarosta …............................................... 
 
 


