Zápis č. 17/20 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice
Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,
konaného dne 20. prosince 2017 od 19´30h v úřadovně OÚ

Přítomno:

6 členů OZ

Omluveno:
p. Titze
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. Bohatého Jiří a p. Kristka Lubora a zapisovatelem
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Bohatého Jiří a p. Kristka Lubora
a zapisovatelem pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/118 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) Schválení Rozpočtu obce na r. 2018
III) Schválení Střednědobého rozpočtového výhledu MŠ na r. 2018-2022
IV) Záměr obce č. 4/17/Z
V) Samotěžba palivového dřeva
VI) Schválení dodavatele díla Sportovní kabiny
VII) Schválení stanov Mikroregionu Čáslavsko
VIII) Plán inventur na r. 2017
IX) Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/119 bylo schváleno.
II) Schválení Rozpočtu obce na r. 2018
Předsedající požádal zastupitele o vyjádření k návrhu Rozpočtu obce na r. 2018. Vzhledem k tomu, že
již samotný návrh rozpočtu byl pečlivě sestavován, zastupitelé nevznesli žádné doplňující návrhy, či
připomínky. Předsedající doplnil, že k zákonným způsobem zveřejněnému návrhu obecního rozpočtu
nebyl ani občany dán žádný podnět. Starosta ještě zdůraznil, že rozpočet pokrývá nejen běžný chod
obce, ale také investice hrazené jen z rozpočtu obce a veškerou finanční spoluúčast obce na
dotovaných investicích. Předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočet obce na r. 2018. /příloha č. 2/
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/120 bylo schváleno
III) Schválení Střednědobého rozpočtového výhledu MŠ na r. 2018-2022
Předsedající vyzval zastupitele k přednesení připomínek k návrhu zveřejněného Střednědobého
rozpočtového výhledu MŠ na r. 2018-2022. Pak požádal o připomínky. Vzhledem k tomu, že žádné
nebyly vzneseny, dal hlasovat o návrhu usnesení. .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Střednědobý rozpočtový výhled MŠ na r. 2018-2022.
/příloha č. 3/
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/121 bylo schváleno
IV) Záměr obce č. 4/17/Z
Předsedající informoval zastupitele, že k zákonným způsobem zveřejněnému Záměru č. 4/17/Z došla
pouze jedna nabídka. Pak otevřel zalepenou obálku a přečetl nabídku. Konstatoval, že zájemce
o uzavření pachtu na místo zvané „holubník“ (specifikované v záměru) je stávající pachtýř. Doplnil
ještě, že zájemce splnil podmínky v záměru uvedené a vyzval přítomné k diskusi. Z té vyplynula vůle
nabídku akceptovat a to formou dodatku ke stávající smlouvě. Dodatek byl následně formulován a tak
předsedající přikročil k hlasování o návrzích usnesení.
Návrhy usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Močovice schválilo nabídku stávajícího pachtýře, předloženou v rámci Záměru
obce č. 4/17/Z.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 17/122 bylo schváleno
2. Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě pachtovní z 6.5.2016, uzavřený mezi obcí a
stávajícím pachtýřem.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 17/123 bylo schváleno
V) Samotěžba palivového dřeva
Předsedající krátce informoval o nutnosti odstranit z lesních pozemků vyvrácené, polámané,
poškozené, suché a kůrovcem napadené stromy. Zastupitelstvo zvolilo léty osvědčený způsob zásahu
samotěžbou. Zastupitelé se shodli na ceně 150,-Kč/1plm samotěžbou vyrobeného palivového dřeva.
Předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo cenu palivového dřeva, získaného samotěžbou v obecních
lesích v období leden až březen 2018, ve výši 150,-Kč/ 1plm .
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 17/124 bylo schváleno
VI) Schválení dodavatele díla Sportovní kabiny
Předsedající seznámil zastupitele se zákonnou povinností obce při výběru dodavatele na akci malého
rozsahu (do 500 tis Kč) - Sportovní kabiny. Předeslal, že ze zadání osloveným firmám byly vyjmuty již
provedené bourací práce. Pak předal slovo místostarostovi, který předložil zastupitelům nabídky
3 stavebních firem, které oslovil. Cenově nejvýhodnější nabídku podala firma Stavmika. Zastupitelé se
proto shodli na zadání akce této firmě. Předsedající pak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zadání akce Sportovní kabiny stavební firmě Stavmika, s.r.o.
Velim a pověřilo místostarostu vyhotovením příslušné smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 17/125 bylo schváleno
VII) Schválení Stanov Mikroregionu Čáslavsko ze dne 12.12.2017
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení Stanovy Mikroregionu Čáslavsko ze dne 12.12.2017.
Vzhledem k tomu, že nebyly zastupitelstvem vzneseny žádné připomínky, dal následně hlasovat o
návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Stanovy Mikroregionu Čáslavsko ze dne 12.12.2017.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 17/126 bylo schváleno
VIII) Plán inventur na r. 2017
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení Plán inventur na r. 2017. V rámci diskuse byl
upozorněn na 2 chyby v letopočtu. Po jejich opravě již žádné další připomínky nebyly vzneseny.
Předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Plán inventur na r. 2017. /příloha č. 4/
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 17/127 bylo schváleno
Jiné, závěr
Starosta informoval o podmínkách zavedení svozu bioodpadu z domácností v tzv. hnědých
popelnicích. Čáslavská skládka požaduje za svoz od dubna do listopadu, ve čtrnáctidenních
intervalech, částku 823,-Kč s DPH za 1 popelnici. Zastupitelstvo tuto problematiku projedná do konce
března 2018.
Z krátké diskuse vyplynulo, že nabídka Mikroregionu Čáslavsko ve věci GDPR je hodnocena jako
předčasná.
Starosta dále informoval o vyřízení připomínek z předchozích 2 zasedání OZ.
Závěrem předsedající poděkoval zastupitelům za celoroční práci a popřál k Vánocům a do r. 2018.
Zasedání ve 21´40h ukončil.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina
Rozpočet obce na r. 2018
Střednědobý rozpočtový výhled MŠ na r. 2018-2022
Plán inventur na r. 2017

Zápis byl vyhotoven dne: 22.12.2017
Zapisovatel: pí. Vojtěchová Věra

Ověřovatelé: ..............................................
..............................................

Starosta

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

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

