Zápis č. 18/01 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice
Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,
konaného dne 17. ledna 2018 od 19´30h v úřadovně OÚ

Přítomno:

6 členů OZ

Omluveno:
p. Bohatý
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. Libora Titze a p. Josefa Vlacha a zapisovatelem
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Libora Titze a p. Josefa Vlacha
a zapisovatelem pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/01 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. Nebyl vznesen žádný návrh na
doplnění programu. Předsedající pak dal hlasovat o programu jednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
I) Schválení programu zasedání
II) Rozpočtové opatření č. 7/17
III) Ekologická likvidace potravinářských olejů
IV) Schválení Smlouvy o dílo s firmou Stavmika
V) Schválení Sponzorské smlouvy č. 2171336
VI) Odměny občanům za r. 2017
VII) Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/02 bylo schváleno.
II) Rozpočtové opatření č. 7/17
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení návrh Rozpočtového opatření č. 7/17. Funkci
přijatých rozpočtových opatření v průběhu r. 2017 dokumentoval porovnáním schváleného rozpočtu s
rozpočtem upraveným a se skutečnými výsledky hospodaření obce. Zastupitelé nevznesli žádné
doplňující návrhy, či připomínky. Předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 7/17. /příloha č. 2/
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/03 bylo schváleno

III) Ekologická likvidace potravinářských olejů
Předsedající vyzval zastupitele k vyslovení názorů na ekologickou likvidaci použitých potravinářských
olejů v rámci obce. Z diskuse vyplynul zájem o tuto likvidaci, přičemž za prioritní je považován prodej
použitých olejů výkupní organizaci oproti pouhému předávání olejů na likvidaci. Předsedající dal
následně hlasovat o návrhu usnesení. .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zavedení ekologické likvidace použitých potravinářských olejů.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/04 bylo schváleno
IV) Schválení smlouvy o dílo s firmou Stavmika
Předsedající požádal místostarostu o projednání smlouvy na rekonstrukci sportovních kabin. Ten
záležitost několika větami uvedl a předsedající následně zastupitele vyzval k diskusi. V souladu s
návrhem p. Kristka se zastupitelé sjednotili na tom, že položkový rozpočet, z něhož vyplynula
vysoutěžená cena díla, bude nedílnou součástí schvalované smlouvy. Porovnání skutečných nákladů
díla s položkovým rozpočtem pro další jednání s firmou, provede kontrolní komise, jako poradní orgán
starosty. Předsedající pak přikročil k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o dílo s firmou Stavmika, doplněnou o položkový
rozpočet.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 18/05 bylo schváleno
V) Schválení Sponzorské smlouvy 2171336
Předsedající předložil ke schválení Sponzorskou smlouvu č. 2171336, uzavíranou mezi obcí a ZDV
Krchleby, a.s.. Nebyly vzneseny žádné připomínky a tak předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Sponzorskou smlouvu č. 2171336, uzavřenou mezi obcí a
ZDV Krchleby, a.s..
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 18/06 bylo schváleno
VI) Odměny občanům za r. 2017
Předsedající vyzval zastupitele k přednesení návrhů na odměny občanům za r. 2017. Zdůraznil, že
více než o finanční profit odměněného občana, se jedná o společenské ohodnocení jeho činnosti.
Vznesené návrhy byly projednány a předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo uvolnění 18.200,-Kč z rozpočtu obce na finanční odměny
občanům za jejich veřejnou činnost a práci s dětmi a 3.000,-Kč na věcný dar pro 1 zaměstnance obce
za jeho práci nad rámec pracovní smlouvy. /příloha č. 3/
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 18/07 bylo schváleno
VII) Jiné, závěr
Starosta podal prvotní informaci o finančních nákladech na rekonstrukci jezu a o zamýšleném
zpevnění krajnice podél komunikace ke hřišti štěrkem v nezatravněných místech.
Závěrem předsedající poděkoval za aktivní přístup k jednání a zasedání ve 21´00h ukončil.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 7/17
3) Odměny občanům za r. 2017

Zápis byl vyhotoven dne: 18.1.2018
Zapisovatel: pí. Vojtěchová Věra
Ověřovatelé: ..............................................
..............................................

Starosta

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

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

