
Zápis č. 18/5 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 21. března 2018, od 19:30 hodin v místní sokolovně

Přítomno:   7  členů OZ       
Omluveni:          0    
Hosté:           p. Moravec Tomáš
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. Vlacha Josefa p. Titze Libora a zapisovatelkou  
pí. Věru Vojtěchovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Vlacha Josefa a  p. Titze Libora a  
zapisovatelkou  pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  7     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 18/26 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. Návrh 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)   Zabezpečení tréninkových potřeb SDH 

III) Smlouva o dílo č. 01/OM/2018 
IV) Připoložení kabelů veřejného osvětlení 

       V)  Popelnice na bioodpad
      VI)  Jiné, závěr 
Výsledek hlasování: Pro   7        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 18/27 bylo schváleno.

II) Zabezpečení tréninkových potřeb SDH  
Předsedající přivítal velitele jednotky SDH, p. Tomáše Moravce a úvodním slovem navázal na diskusi 
z předchozího zasedání OZ. Zopakoval, že k zamýšlenému přesunu cvičiště SDH na hřiště v Cihelně 
byly vzneseny tyto námitky: a) hlučnost stříkačky, b) plýtvání placenou pitnou vodou, c) chybějící 
sociální zařízení, d) nevhodnost pro trénink dospělých. Slovo pak předal p. Moravcovi. Ten připomněl, 
že v době, kdy navrhoval opatření na zlepšení tréninkových podmínek hasičského útoku na 
fotbalovém hřišti /zajištění cisterny/, obec slíbila přemístit cvičiště na hřiště v Cihelně. Naznačil, že  na 
změně cvičiště nebude trvat, vytvoří-li obec potřebné podmínky na fotbalovém hřišti. Předsedající 



následně otevřel diskusi. Z té vyplynul zájem zastupitelů ponechat cvičiště na fotbalovém hřišti, avšak 
zavázat obec, aby na požádání SDH zajistila vyčištění místa pro čerpání vody z říčního toku, resp. 
rezervovala mobilní cisternu pro navážení vody z hydrantu v době nízkého stavu vody v řece. 
Předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení.   
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo starostu zabezpečením podmínek pro nácvik hasičského útoku  
na fotbalovém hřišti – na požádání velitele jednotky SDH vyčistit místo sání vody v říčním toku, resp.  
zajistit mobilní cisternu na transport vody z hydrantu.      
Výsledek hlasování:    Pro      7           Proti       0             Zdrželi se     0 
Usnesení č. 18/28 bylo schváleno 

III)  Smlouva o dílo č. 01/OM/2018 /Močovice – hřbitovní zeď-I. Etapa/ 
Předsedající požádal zastupitele o vyjádření ke smlouvě na opravu hřbitovní zdi, kterou předložil ke 
schválení místostarosta. Vzhledem k tomu, že se jednalo o standardní smlouvu a s akci jsou 
zastupitelé průběžně informováni, nebyly vzneseny žádné dotazy, či připomínky. Předsedající proto 
přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o dílo č. 01/OM/2018, uzavřenou mezi obcí a firmou  
Stavmika, s.r.o. Velim.      
Výsledek hlasování:     Pro     7           Proti      0              Zdrželi se      0 
Usnesení č. 18/29 bylo schváleno

IV)  Připoložení kabelů veřejného osvětlení 
Předsedající předeslal, že ČEZ již vysoutěžil dodavatele pro uložení kabelů NN v části obce do země. 
Požádal proto zastupitele o souhlas s vyhlášením veřejné soutěže na akci Močovice-náves, 
rekonstrukce VO, neboť kabely obecního veřejného osvětlení budou přikládány ke kabelům ČEZu v 
tomtéž výkopu. Vzhledem k informovanosti zastupitelů v této záležitosti nebyly v diskusi vzneseny 
žádné připomínky. Předsedající přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo vyhlášení veřejné soutěže na akci Močovice-náves,  
rekonstrukce VO. 
Výsledek hlasování:     Pro    7           Proti      0             Zdrželi se      0
Usnesení č. 18/30 bylo schváleno

V)  Popelnice na bioodpad  
Předsedající zopakoval zastupitelům informace ze Zasedání č. 17/20, týkající se případného uplatnění 
tzv. hnědých popelnic na bioodpad v obci. Pak zahájil diskusi. Z té vyplynul názor, že problematika 
likvidace bioodpadů je v současné době dostatečně řešena /1x měsíčně kontejner, stálá skládka za 
obcí/ a že s přihlédnutím k tomu, že v tomto roce bude mít každá domácnost možnost získat zdarma 
kompostér, lze zavedení svozů „hnědých popelnic“ považovat za zbytečné a neekonomické. 
Předsedající pak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo svoz bioodpadu v popelnicích.  
Výsledek hlasování:     Pro     0        Proti      7            Zdrželi se       0
Usnesení č. 18/31 nebylo schváleno

VI)  Jiné, závěr
Starosta poděkoval za zajištění oslavy MDŽ a informoval o aktuálním stavu akcí: fotbalové kabiny, 
PELKO, Cihelňák, jez.

Žádostí o odkup části obecního pozemku na břehu říčního toku občanem se zastupitelstvo 
nezabývalo, neboť stále platí usnesení, že toto bude řešit až po realizaci plánovaných 
protipovodňových opatření. 

Místostarosta informoval o přípravě výběrového řízení na akci Sklad Močovice čp. 34 (dvojgaráž) a o 
zabezpečení 3 reproduktorů obecního rozhlasu v Cihelně.

Předsedající ukončil zasedání ve 21´00h.



Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

 

Zápis byl vyhotoven dne: 23.3.2018
Zapisovatel:   pí. Vojtěchová Věra

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

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


