Zápis č. 18/13 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice
Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,
konaného dne 5. září 2018, od 19:30 hodin v místní úřadovně.
Přítomno:

6 členů OZ

Omluveni:
p. Bohatý
Hosté:
p. Potměšil
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. Kristka Lubora a p. Vlacha Josefa a zapisovatelkou
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Kristka Lubora a p. Vlacha Josefa
a zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/80 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) Připomínka ze zasedání OZ č. 18/12
III) Spravování Cihelňáku
IV) Místo pro přecházení u mateřské školky
V) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
VI) Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/81 bylo schváleno.

II) Připomínka ze zasedání OZ č. 18/12
Byla projednávána stížnost vlastníka pozemku p.č. 349/20, pana T.L.. Předsedající navázal na
Usnesení OZ č.18/77 a předal slovo místostarostovi. Ten seznámil zastupitele s písemným vyjádřením
jak zhotovitele díla, tak stavebního dozoru, k údajnému poklesu jímky tlakové kanalizace na pozemku
parc. č. 349/24 v lokalitě Cihelna. Z obou předložených vyjádření vyplynulo, že k poklesu jímky

nedošlo, a že reklamace ze strany stěžovatele je bezpředmětná. Místostarosta ještě doplnil, že výše
uvedená vyjádření obdržel také stěžovatel.
Místy vyhrocená diskuse často opouštěla původní problém, přičemž opozičními zastupiteli
(pí. Vojtěchová, p. Titze) byla opakovaně zpochybňována celková kvalita práce, odvedená firmou
Miros a technickým dozorem investora. Následně byla předložena fotodokumentace špatného uložení
jímek v lokalitě Cihelna, vč. neodborně zabetonovaných sloupků s ovladači kanalizace. Poté host,
p. Potměšil, slovy „ firma tu práci zprasila a dozor nekonal jak konat měl “ , též zpochybnil kvalitu
práce firmy Miros a technického dozoru investora a podal dvě písemné stížnosti. První se týkala
kvality práce firmy Miros a druhá technického dozoru investora, v nichž žádá dle Zák. č. 106/1999Sb.
… o písemná vyjádření.
Předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice vzalo na vědomí písemná vyjádření zhotovitele stavby a stavebního
dozoru k údajnému poklesu jímky na parc. č. 349/24 v lokalitě Cihelna.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 18/82 bylo schváleno.
III) Spravování Cihelňáku
Předsedající se úvodem přesvědčil o vůli zastupitelstva zřídit funkci správce sportovního areálu v
Cihelně – Cihelňáku. Následně navrhl, aby se správcem stal p. Miroslav Paták. Tento návrh podpořili
všichni zastupitelé. V rámci diskuse pak schválili za výkon této funkce měsíční odměnu
500,-Kč a cenu nájmu areálu ve výši 200,-Kč/den. Pak starosta předložil návrh Provozního řádu a
návrh Návštěvního řádu Cihelňáku. Vzhledem k tomu, že se jedná o obdobné dokumenty jako
v případě Sokolovny, nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal proto hlasovat o
souhrnném návrhu usnesení.
Návrh souhrnného usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Močovice schválilo do funkce správce Cihelňáku p. Patáka Miroslava,
přičemž jeho měsíční odměna činí 500,-Kč.
2. Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Provozní řád Cihelňáku /Příloha č. 2/.
3. Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Návštěvní řád Cihelńáku /Příloha č. 3/.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 18/83 bylo schváleno.
IV) Místo pro přecházení silnice u mateřské školky
Předsedající odůvodnil potřebu úpravy silničního provozu u mateřské školky a předložil návrh trvalé
úpravy, vypracovaný firmou Asig s.r.o.. Pan Potměšil tento návrh tvrdě napadl slovy: „ Je to blbost, za
kterou obec zbytečně vyhodí peníze.“ V rámci pokračující diskuse /a to i na místě samém/ zastupitelé
návrh včetně cenové nabídky i přes trvalý odpor p. Potměšila, schválili. Ještě před hlasováním o
návrhu usnesení starosta poděkoval p. Potměšilovi za upozornění na chybné umístění značky
v návrhu. Předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Změnu místní úpravy provozu na sil. III/33721 (u školky) v obci
Močovice za nabídkovou cenu firmy Asig s.r.o..
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 18/84 bylo schváleno
V) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
Místostarosta informoval zastupitele o aktuálním stavu žádosti o dotaci ze Středočeského kraje. Pak
požádal zastupitele o schválení přijetí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Vzhledem k tomu, že tato záležitost byla projednána na předchozích zasedáních, nebyly vzneseny
žádné připomínky a předsedající tudíž požádal o schválení návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 18/85 bylo schváleno

VI) Jiné, závěr

Starosta a místostarosta informovali o současném stavu žádostí o dotace a probíhajících stavebních
akcích v obci .
Starosta požádal p. Vlacha o prověření požadavku na bezpečnost dětí před hlavním východem z
budovy školky.
Starosta požádal zastupitele o návrhy na řešení osvětlení na stezkách pro pěší mimo dosah zdroje el.
energie a o připomínky a náměty k plánu investičních akcí obce pro zasedání OZ dne 19.9.2018.
P. Vlach seznámil zastupitele s dosavadními návrhy občanů na umístění dětských herních prvků
a venkovních posilovacích prvků pro dospělé , avšak byl nevybíravě přerušen p. Potměšilem slovy:
„ Ať zvednou pr...e a jdou na fotbalové hřiště.“ Tím dal předsedajícímu podnět k ukončení zasedání.
Předsedající zasedání ukončil ve 22´30h.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Provozní řád Cihelňáku
3) Návštěvní řád Cihelňáku
Zápis byl vyhotoven dne: 10.9.2018
Zapisovatel: pí. Věra Vojtěchová

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

Starosta

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

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

