Zápis č. 18/12 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice
Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,
konaného dne 18. července 2018, od 19:30 hodin v místní sokolovně.
Přítomno:

6 členů OZ

Omluveni:
1
Hosté:
p. Lank 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 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 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. Titze Libora a p. Bohatého Jiří a zapisovatelkou
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Titze Libora a p. Bohatého Jiří
a zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/75 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 místostarosta. Předsedající pak dal hlasovat o doplněném programu jednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
I) Schválení programu zasedání
II) Připomínky ze Zasedání OZ č. 18/11
III) Výzva „MAS Lípa pro venkov-IROP-Vzdělávání“
IV) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/OM/2018
V) Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/76 bylo schváleno.

II) Připomínky ze zasedání OZ č. 18/11
Předsedající přivítal hosta zasedání OZ - p. Tomáše Lanka a následně požádal místostarostu o
vyjádření k připomínce pí. Vojtěchové na údajný pokles jímky tlakové kanalizace na pozemku parc. č.
349/24 v lokalitě Cihelna. Ten sdělil, že požádal majitele pozemku, p. Tomáše Lanka, o podání
stížnosti v písemné podobě, aby tak mohl vyvolat jednání se zhotovitelem stavby. Pak předsedající
předal slovo hostovi a ten zopakoval řešenou problematiku. Závěrem starosta požádal vlastníka
pozemku o podání písemné stížnosti do 25.7.2018 na OÚ a místostarostu o písemné vyjádření

stavebního dozoru k této záležitosti a to do 28.7.2018. Dále požádal místostarostu aby v případě, že
stížnost bude oprávněná, dořešil nápravu se zhotovitelem stavby a o celé záležitosti podal informaci
na příštím zasedání OZ.
K návrhu pí. Vojtěchové na úpravu koryta vodního toku v zátočině za mostem starosta sdělil, že
Povodí Labe má tuto akci zaplánovanou na podzimní měsíce a bude ji koordinovat se zhotovitelem
nového mostu.
K připomínce p. Kristka na nevýraznou dopravní značku starosta uvedl, že záležitost projednal se
SÚS Čáslav, a že cestmistrovstvím byla přislíbena náprava.
Předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh souhrnného usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice vzalo výše uvedené na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 18/77 bylo schváleno.
III) Výzva „MAS Lípa pro venkov-IROP-Vzdělávání“
Předsedající úvodem zdůraznil podstatné podmínky výzvy, týkající se plánované akce Stavební
úpravy MŠ a zvýšení kapacity a předložil 3 náměty k diskusi. Pak předal slovo místostarostovi, který
informoval o obdobné výzvě ministerstva školství a mládeže, avšak pro obec nedosažitelné.
Následně předsedající zahájil diskusi. V jejím průběhu se zastupitelé sjednotili na nutnosti významné
finanční spoluúčasti obce a tak dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí se spoluúčastí obce až do výše 3 mil. Kč na akci Stavební
úpravy MŠ a zvýšení kapacity.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 18/78 bylo schváleno.
IV) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/OM/2018
Předsedající vyzval místostarostu k předložení a objasnění návrhu dodatku ke smlouvě „Močovicehřbitovní zeď-I. etapa“. Z jeho vystoupení vyplynulo, že dodatek zajišťuje zkrácení termínu dokončení
akce a tak zastupitelé v rámci diskuse nevznesli žádné připomínky. Předsedající dal proto hlasovat o
návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení stavby
č. 01/OM/2018 „Močovice-hřbitovní zeď-I. Etapa“.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 18/79 bylo schváleno
V) Jiné, závěr

Závěrem předsedající poděkoval členům zastupitelstva za aktivitu při jednání a zasedání ukončil
ve 20´30h.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 18.7.2018
Zapisovatel: pí. Věra Vojtěchová

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

Starosta

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

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

