
Zápis č. 18/17 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 12. prosince 2018, od 19:30 hodin v místní úřadovně

Přítomno:    7  členů OZ       
Omluveni:      0
Hosté:           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. Bohatého Jiří a p. Chvátila Josefa a zapisovatelkou   
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Bohatého Jiří a p. Chvátila Josefa a  
zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro   7        Proti  0        Zdrželi se  0
Usnesení č. 32/18 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 opraveném programu jednání. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
      I)  Schválení programu zasedání
     II)  Vyřízení připomínek z minulého zasedání  
    III)  Plán inventur na r. 2018       
    IV)  Těžba palivového dřeva  
     V)   Smlouva mezi obcemi o zajištění požární ochrany 
    VI)  Dodatek č. 14 ke smlouvě s AVE
   VII) Grantová dohoda na WIFI
  VIII)  Rozhodnutí o odměnách neuvolněným zastupitelům
    IX)  Schválení obecního rozpočtu 
     X)  Usnesení č. 18/18 – Jednací řád 
    XI) Jiné, závěr 
Výsledek hlasování: Pro    7          Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 33/18 bylo schváleno.



II)  Vyřízení připomínek z minulého zasedání
Starosta v souladu s upozorněním p. Truhláře  /bod č. IX ze zápisu 18/17/ informoval o nutnosti 
rozhodnout o pozemku p.č. 64/2.  V této souvislosti navrhl OZ schválit Záměr obce č. 3/18/Z 
/příloha č. 2/, s nímž členy zastupitelstva seznámil. Zastupitelé se v diskusi shodli na minimální ceně 
pachtovného. Starosta následně vyzval zastupitele, aby v souladu s bodem č. IX zápisu 18/17 
upozorňovali na další možné problémy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Záměr obce č. 3/18/Z na propachtování části pozemku o  
výměře 138m2 z  pozemku parc. č. 64/2 (ostatní plocha) v k.ú. Močovice za minimální cenu 
100,-Kč/rok ( příloha č. 2).  
Výsledek hlasování:       Pro    7             Proti      0              Zdrželi se:     0
Usnesení č. 34/18 bylo schváleno.

III)  Plán inventur na r. 2018   
Předsedající požádal o návrhy a připomínky k předloženému Plánu inventur na r. 2018. V této 
souvislosti předseda inventurní komise, p. Bohatý, specifikoval požadavek na obsah inventurních 
seznamů. Další připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Plán inventur na r. 2018 (příloha č. 3).  
Výsledek hlasování:  Pro  7      Proti     0      Zdrželi se:     0  
Usnesení č. 35/18 bylo schváleno.

IV) Těžba palivového dřeva svépomocí  
Předsedající navrhl zastupitelstvu, aby v nastupujícím zimním období obec upustila od těžby 
palivového dřeva svépomocí. Argumentoval tím, že obecní lesy jsou v příznivém stavu. Doporučil jen, 
aby byly zpracovány stromy, které byly označené k těžbě v loňské sezoně a nejsou pokácené. 
Připomněl, že uvedený typ těžby dřeva uplatňuje obec v zájmu zdraví lesa, nikoliv pro zajištění topení 
v domácnostech. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice nepovoluje těžbu palivového dřeva svépomocí v obecních lesích. 
Souhlasí pouze s dotěžením stromů, označených k těžbě v loňské sezoně, avšak nepokácených.  
Výsledek hlasování:  Pro   7      Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 36/18  bylo schváleno

V)  Smlouva mezi obcemi o zajištění požární ochrany     
Předsedající požádal zastupitele o diskusi k předložené smlouvě, řešící možné mimořádné události na 
úseku požární ochrany v obci Třebešice. Doplnil ještě, že vedení místního SDH s návrhem smlouvy 
souhlasí.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu mezi obcemi Třebešice a Močovice o zajištění  
požární ochrany. 
Výsledek hlasování:  Pro   7     Proti   0       Zdrželi se   0
Usnesení č. 37/18   bylo schváleno

VI) Dodatek č. 14 ke smlouvě s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
Předsedající informoval zastupitele, že firma AVE CZ navyšuje ceny výkonů pro r. 2019 o necelá 2%. 
Pak požádal o diskusi k předloženému Dodatku č. 14 ke smlouvě s AVE CZ. K dodatku nebyly 
vzneseny žádné připomínky.
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 14 ke smlouvě č. S/100183/05324204/001/2006  
na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu AVE CZ.
Výsledek hlasování:  Pro   7     Proti   0       Zdrželi se   0
Usnesení č. 38/18  bylo schváleno

VII)  Grantová dohoda na WIFI4EU Call 1



Místostarosta informoval o přidělení grantu na zavedení WIFI v obci. V rámci diskuse starosta navrhl 
zmocnit p. Miroslava Kořínka, jako zástupce obce, k podpisu náležitostí spojených s grantem. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s přidělením  grantu WIFI4EU Call 1  obci a zmocňuje  
p. Miroslava Kořínka k úkonům, spojeným s tímto grantem.
Výsledek hlasování:    Pro   7        Proti    0          Zdrželi se  0
Usnesení č. 39/18  bylo schváleno

VIII) Rozhodnutí o odměnách neuvolněným zastupitelům
Vzhledem k tomu, že se jednalo o záležitost projednávanou na předchozím zastupitelstvu, požádal 
předsedající po krátkém úvodu členy OZ o návrhy. P. Bohatý potvrdil původní návrh pí. Vojtěchové 
nepřekročit celkovou částku 30. 600,-Kč za výkon funkcí starosty a místostarosty. Pí. Vojtěchová 
a p. Truhlář opětovně navrhli částky 17.000,-Kč za výkon funkce starosty (s ohledem na 
zodpovědnost) a 13.600,-Kč za výkon funkce místostarosty. Vzhledem k tomu, že stejný návrh nebyl 
schválen již na předchozím zasedání OZ, nemohlo o něm být hlasováno. Starosta podal návrh na 
15.800,-Kč pro starostu, 14.800,-Kč pro místostarostu. Zastupitelstvo se v dalším shodlo na odměně 
za výkon funkce předsedy výboru nebo komise – 1.500,-Kč a člena OZ – 460,-Kč, o souběhu funkcí a 
době platnosti usnesení. Předsedající pak dal hlasovat o souhrnném návrhu usnesení.
Návrh souhrnného usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Močovice stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných  
členů zastupitelstva takto:  
starosta       15.800,-Kč
místostarosta    14.800,-Kč
předseda výboru nebo komise    1.500,-Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí    460,-Kč

2. Zastupitelstvo obce Močovice stanoví, že při souběhu funkcí se měsíční odměny nesčítají.

3. Zastupitelstvo obce Močovice stanoví, že měsíční odměny se budou poskytovat od 1.1.2019. V  
případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
Výsledek hlasování:  Pro    5      Proti  2 (pí. Vojtěchová, p. Truhlář)    Zdrželi se   0 
Usnesení č. 40/ 18   bylo schváleno

IX)   Schválení obecního rozpočtu na r. 2019
Předsedající krátce uvedl projednávání obecního rozpočtu a otevřel diskusi. Vzhledem k tomu, že   
již návrh rozpočtu byl podrobně projednán a to včetně doplňujících údajů, vyžádaných po jeho 
zveřejnění, nebyly členy zastupitelstva vzneseny žádné připomínky, či doplňující návrhy. Předsedající 
doplnil, že ke zveřejněnému návrhu rozpočtu nebyl občany dán žádný podnět. Starosta ještě 
zopakoval, že schvalovaný rozpočet obce pokrývá nejen běžný chod obce a úhrady splátek úvěrů, ale 
poskytuje také dostatek finančních prostředků na spoluúčast na dotovaných akcích, resp.  na 
investičních akcích hrazených plně z rozpočtu obce.    
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočet obce na r. 2019 /příloha č. 4/.
Výsledek hlasování:    Pro    7        Proti     0            Zdrželi se     0       
Usnesení č. 41/18 bylo schváleno

X) Usnesení č. 18/18 – Jednací řád
Předsedající krátce uvedl tento bod zasedání. P. Bohatý vzhledem k šíři tématu a pokročilému času 
navrhl jeho přesunutí na zasedání v 1. čtvrtletí r. 2019. S tím se zastupitelé ztotožnili. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s projednáním Jednacího řádu OZ v 1. čtvrtletí r. 2019.  
Výsledek hlasování:     Pro   7       Proti    0           Zdrželi se    0   
Usnesení č. 42/18 bylo schváleno

XIII) Jiné, závěr



Místostarosta informoval zastupitele o zajištění opravy omítky v předsálí sokolovny a o opravě 
(dodatečné zateplení) na schodišti. Zdůvodnil rovněž, proč bude malba kaple provedena až v jarních 
měsících r. 2019. 
Starosta připomněl zastupitelům, že příspěvky do čtvrtletníku je třeba poslat do 14.12.2018.
Starosta dále požádal zastupitele, aby si do na příštího zasedání (16.1.2019) vytvořili názor 
na obnovení Mikulášské zábavy pro děti a na společenskokulturní akce v příštím roce. 
Informoval rovněž o tom, že zmíněné zasedání bude zaměřeno na vytvoření zásobníku akcí pro 
zpracovatele dotovaného Strategického dokumentu obce na další období.  

Předsedající závěrem poděkoval zastupitelům za dosavadní činnost, popřál k vánočním svátkům 
a do r. 2019. Zasedání zastupitelstva ukončil ve 21´40h.

Přílohy zápisu:
       1)  Prezenční listina
       2)   Záměr obce č. 3/18/Z
       3)   Plán inventur na r. 2018
       4)   Rozpočet obce na r. 2019 
        
       

Zápis byl vyhotoven dne: 14.12.2018

Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


