Zápis č. 18/7 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice
Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,
konaného dne 18. dubna 2018, od 19:30 hodin v místní sokolovně.
Přítomno:

7 členů OZ

Omluveni:
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 schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a informace o něm byla zveřejněna
na Úřední desce Obecního úřadu Močovice.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 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. Titze Libora a p. Vlacha Josefa a zapisovatelkou
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Titze Libora a p. Vlacha Josefa a
zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/36 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 doplněném programu jednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
I) Schválení programu zasedání
II) Spisový a skartační řád obce Močovice
III) Dotace na strategické dokumenty
IV) Schválení vítěze veřejné soutěže (připoložení kabelů veřej. osvětlení)
V) Nabídka na odborný posudek jezu
VI) Kupní smlouva na pozemky parc. č. st.202 a 542/12
VII) Rozpočtové opatření č. 1/2018
VIII) Dopis hejtmanky Středočeského kraje (vysokorychlostní internet)
IX) Zrušení Usnesení OZ č. 18/35
X) Pronájem sokolovny
XI) Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/37 bylo schváleno.

II) Spisový a skartační řád obce Močovice

Starosta předložil OZ ke schválení nový Spisový a skartační řád obce Močovice, vypracovaný
v souladu s GDPR. Po jeho úvodním slově nebyly v rámci diskuse vzneseny žádné připomínky.
Předsedající proto dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Spisový a skartační řád obce Močovice.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 18/38 bylo schváleno.
III) Dotace na strategické dokumenty
Předsedající v souladu s bodem č. IV) Jiné, závěr ze Zasedání OZ č. 18/6 vyzval zastupitele k diskusi
o možnosti požádat o dotaci na pasporty obecního majetku a na vypracování strategických
dokumentů. Vzhledem k tomu, že se zastupitelé shodli na potřebě výše uvedené zajistit, dal
předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo místostarostu obce podáním žádosti o dotaci na strategické
dokumenty.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 18/38 bylo schváleno.
IV) Schválení vítěze veřejné soutěže (připoložení kabelů VO)
Předsedající vyzval předsedu výběrové komise, p. Miroslava Kořínka, aby seznámil zastupitele s
výsledkem veřejné soutěže. Ten informoval o tom, že ačkoliv byla soutěž elektronicky zveřejněna,
nabídky podaly pouze oslovené firmy. Z nich nejnižší cenu za dílo nabídla firma Elektro-instalace
Havlíček z Čáslavi a stala se tak vítězem veřejné soutěže. Předsedající po krátké diskusi dal hlasovat
o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo jako vítěze veřejné soutěže firmu Elektro-instalace Havlíček,
Čáslav.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 18/39 bylo schváleno
V) Nabídka na odborný posudek jezu
Starosta požádal zastupitele o diskusi k předložené cenové nabídce firmy VODNÍ DÍLA – TBD, a.s.
Praha na zpracování odborného posudku technického stavu jezu na ř. km 19,350 toku Klejnarka. Ti se
sice sjednotili na potřebě tohoto posudku pro další rozhodování i na požadované ceně, avšak
vzhledem k výše projednanému bodu č. III) Dotace na strategické dokumenty se shodli na přeložení
dalšího jednání o této problematice na zasedání OZ dne 20.6.2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo předsedajícího zařazením bodu č. V) Nabídka na odborný
posudek jezu na zasedání OZ dne 20.6.2018.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 18/40 bylo schváleno
VI) Kupní smlouva na pozemky parc. č. st. 202 a 542/12
Starosta předložil zastupitelům ke schválení kupní smlouvu na obecní pozemky parc. č. st. 202 a
542/12, vše v k.ú. Močovice, uzavíranou mezi obcí a manželi O.. V rámci diskuse nebyly vzneseny
žádné připomínky, a tak předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Kupní smlouvu na pozemky parc. č. st. 202 a 542/12, vše v
k.ú. Močovice, uzavíranou mezi obcí a manželi O..
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/41 bylo schváleno
VII) Rozpočtové opatření č. 1/2018

Starosta odůvodnil předložený návrh rozpočtového opatření. Následně požádal o připomínky. Žádné
nebyly vzneseny, neboť zastupitelé byli o potřebné úpravě rozpočtu informováni průběžně.
Předsedající dal proto hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2018 /Příloha č. 2/.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/42 bylo schváleno
VIII) Dopis hejtmanky Středočeského kraje
Starosta požádal zastupitele o názor na nabídku spolupráce obce se Středočeským krajem na rozvoji
vysokorychlostní veřejné WIFI. Z dopisu hejtmanky je zřejmé, že akce je finančně dotována.
Zastupitelé se v diskusi shodli na tom, že obec se nejdříve zaregistruje na webu dotačního programu a
následně podá elektronickou přihlášku. Předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo místostarostu registrací a podáním přihlášky obce k dotačnímu
programu na nákup a instalaci techniky pro vysokorychlastní veřejnou WIFI.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/ 43 bylo schváleno
IX) Zrušení Usnesení OZ č. 18/35

Starosta seznámil zastupitele s písemně podaným odstoupením pí. RK od koupě pozemku ,
specifikovaného Záměrem obce č. 1/18/Z, která měla být realizována dle Usnesení OZ č. 18/35.
Současně předložil žádost o odkoupení předmětného pozemku novým majitelem přilehlé
nemovitosti. Zastupitelstvo v rámci diskuse akceptovalo rozhodnutí pí. Kmínkové a ztotožnilo se s
návrhem na Záměr obce č. 2/18/Z , předloženým starostou. Předsedající pak dal hlasovat o
souhrnném návrhu usnesení.
Návrhy usnesení:
1) Zastupitelstvo obce Močovice zrušilo Usnesení OZ č. 18/35 ze 4. dubna 2018.
2) Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Záměr obce č. 2/18/Z /Příloha č. 3/.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/44 bylo schváleno
X) Pronájem sokolovny
Starosta požádal zastupitele o diskusi ve věci využívání sokolovny. Předeslal, že vzhledem k nárustu
sportovních i společenských aktivit dochází k termínovým kolizím. To dokumentoval místostarosta
vážným ohrožením soutěže stolních tenistů dne 14.4.2018. Zastupitelé se sjednotili na názoru, že
sokolovna musí sloužit přednostně sportovním účelům. Aby tomu tak bylo, shodli se, že společenské
akce budou omezeny na akce pořádané obcí a místními společenskými organizacemi. Zachován bude
bezplatný pronájem místním novomanželům ve dni svatebního obřadu. Zastupitelé si ujasnili, že
finanční ztráta z neuskutečněných pronájmů je kompenzována zajištěním základní funkce sokolovny,
jíž je sport. Předsedající dal následně hlasovat o souhrnném návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice s okamžitou platností schválilo využívání sokolovny následovně:
1) Pro sportovní a výcvikové účely /zdarma/.
2) Pro akce pořádané obcí a místními společenskými organizacemi /zdarma/.
3) Pro místní novomanžele v den svatebního obřadu /zdarma/.
4) Pro místní občany na oslavu životních výročí /nájemné/.
5) Již objednaný a potvrzený pronájem na zábavu ( 1 akce v červenci, nájemné ).
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/45 bylo schváleno
XI) Jiné, závěr
Starosta podal informace k připomínkám a žádostem, uvedeným v Zápisu č. 18/6 /bod IV) Jiné/:
a) Nízký tlak vody v rekonstruovaných kabinách při prověření na místě samém nebyl zjištěn.
b) Práce na přístupové cestě ke kabinám a celkové úpravě jejich okolí probíhají a budou dokončeny
do 30.4.2018.

c)Strom na centrální máji je zajištěn.
Starosta dále informoval o zajištění akce „pálení čarodějnic“.
Místostarosta informoval o zahájení prací na opravě hřbitovní zdi a o aktuálním stavu akce stezky pro
chodce.
P. Bohatý a p. Kristek požádali o přizvání zástupců SDH Močovice a SOKOLa Močovice na příští
zasedání, kde bude hodnoceno využití dotací z obecního rozpočtu v r. 2017 společenskými
organizacemi.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21´35h.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 1/2018
3) Záměr obce č. 2/18/Z
Zápis byl vyhotoven dne: 20.4.2018
Zapisovatel: pí. Věra Vojtěchová

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

Starosta

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

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

