
Zápis č. 18/03 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice, 

konaného dne 21. února 2018 od 19´30h v úřadovně OÚ 

Přítomno:     5  členů OZ       
Omluveno:      p. Kristek, p. Vlach               
Hosté:             ing. Kulič
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 5 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. Bohatého Jiří a zapisovatelem  
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Libora Kristka a  p. Bohatého Jiří  a  
zapisovatelem  pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  5     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 18/15 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)  Jednání v rámci Usnesení č. 18/12
      III)  Schválení vítěze veřejné soutěže
      IV)  Změna druhu pozemku parc. č. 1085 na Les zvláštního určení 
       V)  Technické zabezpečení 33. ročníku fotbalového turnaje v Cihelně
      VI)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro   5        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 18/16 bylo schváleno.

II) Jednání v rámci Usnesení č. 18/12   
Předsedající představil zastupitelům hosta - ing Kuliče, projektanta komunikací. Několika větami 
připomněl bod č. IV,  projednávaný na minulém zasedání OZ. Pak předal slovo místostarostovi. Ten 
na katastrálním snímku specifikoval navržené komunikace. V rámci diskuse se pak zastupitelé 
sjednotili na počtu a parametrech komunikací a na jejich realizaci po etapách. Projektant byl požádán 
o zohlednění případných obdobných záměrů sousedních obcí. Závěrem projektant přislíbil splnit 
Usnesení č. 18/12 nejpozději do 15.4.2018. Předsedající následně ukončil jednání k tomuto bodu. 

III) Schválení vítěze veřejné soutěže     
Předseda hodnotící komise, p. Kořínek Miroslav, seznámil zastupitele s průběhem a s výsledkem 
veřejné soutěže na zhotovitele díla Rekonstrukce hřbitovní zdi, I. etapa. Z jeho zprávy vyplynulo, že 



soutěž  obeslalo 5 stavebních firem  takřka rovnocennými nabídkami. Zvítězila firma  Stavitelství-Mutl 
Kutná Hora s nejnižší cenovou nabídkou. Předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo pro realizaci díla Rekonstrukce hřbitovní zdi, I. etapa  vítěze 
veřejné soutěže, firmu Stavitelství – Mutl, Kutná Hora. 
Výsledek hlasování:     Pro     5          Proti      0              Zdrželi se     0
Usnesení č. 18/17 bylo schváleno 

IV) Změna druhu pozemku parc. č. 1085 na Les zvláštního určení 
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení návrh odboru životního prostředí na změnu druhu 
lesa na obecním pozemku parc. č. 1085. Seznámil je s důvody této změny a doporučil ji realizovat. V 
krátké diskusi se zastupitelé shodli na tom, že navrhovaná změna nejlépe odpovídá současnému 
stavu a využití tohoto lesního pozemku. Předsedající pak přikročil k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo starostu realizací změny druhu lesa na pozemku parc. č. 1085  
na Les zvláštního určení, nebudou-li po obci požadovány kompenzace.     
Výsledek hlasování:     Pro    5           Proti       0           Zdrželi se      0
Usnesení č. 18/18 bylo schváleno        

V) Technické zabezpečení 33. ročníku fotbalového turnaje v Cihelně  
Předsedající seznámil OZ s výčtem technických opatření, spojených s pořádáním 33. ročníku turnaje v 
malé kopané v Cihelně. Svým vstřícným postojem zastupitelé nejen potvrdili záměr obce postupně 
dokončit  v Cihelně sportoviště, ale také ocenili dlouholetou práci party fotbalových nadšenců. 
Předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo starostu zajištěním podmínek pro zdárný průběh 33. ročníku  
turnaje v malé kopané v Cihelně.
Výsledek hlasování:      Pro     5           Proti       0           Zdrželi se      0  
Usnesení č. 18/19 bylo schváleno 

VI)  Jiné, závěr
Starosta informoval zastupitele, že ve věci jezu byla na doporučení firmy KV+MV AQUA, s.r.o. 
oslovena firma Vodní díla TBD Praha.
Místostarosta požádal zastupitele o zvážení případného zpevnění polní cesty, situované nad lokalitou 
Cihelna. Stanovisko OZ zaujme na svém zasedání v březnu.

Závěrem předsedající poděkoval za aktivní přístup k jednání a zasedání ve 20´40h ukončil. 

Přílohy zápisu:     1) Prezenční listina
                                  

Zápis byl vyhotoven dne: 22.2.2018
Zapisovatel:   pí. Vojtěchová Věra

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

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


