
Zápis č. 18/02 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice, 

konaného dne 7. února 2018 od 19´30h 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. Lubora Kristka a p. Bohatého Jiří a zapisovatelem  
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Lubora Kristka a  p. Bohatého Jiří  
a zapisovatelem  pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  7     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 18/08 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)  Schválení  Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s KSÚS
      III)  Schválení inventury za r. 2017
      IV)  Využití pozemku parc. č. 1231 v k.ú. Močovice k přesunu obecní techniky 
       V)  Návrh kupní smlouvy /insolvenční správce/
      VI)  Nabídka firmy Urbitech
     VII)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro   7        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 18/09 bylo schváleno.

II) Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě   
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. 3263/00066001/2017-KH/JR/BS, uzavíranou mezi Středočeským krajem, 
zastoupeným KSÚS Stř. kraje a obcí. Vzhledem k tomu, že zastupitelé nevznesli žádné připomínky, 
předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu č. 3263/00066001/2017-KH/JR/BS o budoucí  
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě.        
Výsledek hlasování:    Pro      7           Proti       0             Zdrželi se     0 
Usnesení č. 18/10 bylo schváleno 



III) Schválení inventury za r. 2017    
Předseda inventurní komise, pan Libor Titze, předložil ke schválení závěrečnou zprávu o inventuře 
obecního majetku ke 31.12.2017. Jeho vystoupení doplnila hospodářka obce. Nebyly zjištěny rozdíly 
mezi účetním a skutečním stavem. Zastupitelé následně rozhodli o vyřazení nefunkčních předmětů z 
majetku obce, které byly komisí navrženy k likvidaci.Předsedající dal následně hlasovat o návrhu 
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Inventarizační zprávu 2017 včetně návrhu na vyřazení  
nefunkčního majetku /příloha č. 2/. 
Výsledek hlasování:     Pro     7          Proti      0              Zdrželi se     0
Usnesení č. 18/11 bylo schváleno 

IV) Využití pozemku parc. č. 1231 v k.ú. Močovice k přesunu obecní techniky 
Předsedající požádal zastupitele o názor na využití obecního pozemku p.č. 1231 k bezpečnému 
přesunování obecní techniky. Z diskuse vyplynulo, že nazrál čas na komplexní řešení komunikací, 
uvažovaných v rámci KoPÚ. Dohodlo se, že podkladem pro rozhodování zastupitelstva v této 
záležitosti bude návrh, vypracovaný Projektovou kanceláří pro dopravní stavby K. Hora. Předsedající 
pak přikročil k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo místostarostu zajištěním podkladů pro rozhodnutí o dalším  
směřování obce v realizaci obecních komunikací.    
Výsledek hlasování:     Pro    7            Proti       0           Zdrželi se      0
Usnesení č. 18/12 bylo schváleno        

V) Návrh kupní smlouvy KSPH 66 INS 3032/2016  
Předsedající vyzval zastupitele k reakci na písemnou odpověď insolvenčního správce k připomínkám, 
vzneseným na Zasedání OZ č. 17/19 v bodu č. III. Zastupitelé se s vyjádřením insolvenčního správce 
spokojili, avšak zdůraznili, že ještě postrádají doklad o tom, že insolvenční správce je pověřen 
prodejem nemovitostí, uvedených na LV č. 54, tzv. prodejem napřímo, čili bez veřejné dražby. Pověřili 
proto starostu doplněním návrhu smlouvy v tomto smyslu. Předsedající dal následně hlasovat o 
návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo starostu zajištěním konečné verze kupní smlouvy na  
nemovitosti, vedené na LV č. 54.
Výsledek hlasování:      Pro     7           Proti       0           Zdrželi se      0  
Usnesení č. 18/13 bylo schváleno 

VI)  Nabídka firmy Urbitech, s.r.o.
Předsedající vyzval zastupitele k diskusi o nabídce firmy Urbitech, s.r.o. Z té vyplynulo, že ačkoliv se 
jedná o službu pro komunikaci s občany, její využití by vzhledem k úrovni současnému způsobu 
informování místních občanů nebylo přínosem. Zastupitelé se shodli na tom, že vývoj moderních 
technologií pro komplexní informování budou nadále sledovat. Předsedající pak dal hlasovat o návrhu 
usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice neschválilo nabídku firmy Urbitech, s.r.o.
Výsledek hlasování:    Pro    7           Proti       0            Zdrželi se      0
Usnesení č. 18/14 bylo schváleno

VII)  Jiné, závěr
Starosta informoval zastupitele o aktuálním stavu akce Most ev. č. 337-007 Močovice  - probíhá 
hodnocení zakázky a akce byla zaregistrována na dotaci.
V rámci upřesnění informací o nákladovosti opravy místního jezu bude o spolupráci požádána firma 
KV+MV AQUA, s.r.o. 
Místostarosta informoval o přidělení dotace z OPŽP na akci Sklad Močovice, čp. 34. 
Předseda kontrolní komise, v souladu s bodem č. IV ze  Zasedání OZ č. 18/01, schválil Soupis prací 
za měsíc leden 2018, předložený firmou Stavmika.

Závěrem předsedající poděkoval za aktivní přístup k jednání a zasedání ve 20´45h ukončil. 



Přílohy zápisu:     1) Prezenční listina
                                  2) Inventarizační zpráva 2017

Zápis byl vyhotoven dne: 9.2.2018
Zapisovatel:   pí. Vojtěchová Věra

Ověřovatelé:  ..............................................      Starosta          …............................................... 

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


