
 Zápis č. 19/04 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 13. března 2019, od 19:30 hodin v místní úřadovně

Přítomno:    6 členů OZ       
Omluveni:      1   p. Bohatý Jiří
Hosté:            p. Urbánek František, p. Potměšil Miroslav, pí. Janglová Lucie 
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“).
Host, p. Potměšil, oznámil, že bude pořizovat ze zasedání audiozáznam. Předsedající ho následně 
poučil o tom, že záznam může použít pouze pro soukromé účely, a že záznam nesmí zveřejnit. 
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).
Pí. Vojtěchová předala předsedajícímu 2 písemné žádosti. První k doplnění předchozího návrhu 
zápisu a druhou k již zveřejněnému zápisu. Obě adresovala OZ. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Truhláře Jaroslava a p. Vlacha Josefa a zapisovatelkou 
pí. Vojtěchovou Věru. Pí. Vojtěchová se této funkce vzdala. Následně předsedající zapisovatelem určil 
p. Kosa Milana. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Truhláře Jaroslava a p. Vlacha Josefa  a  
zapisovatelem p. Kosa Milana.  
Výsledek hlasování:        Pro  6        Proti  0        Zdrželi se  0
Usnesení č. 25/19 bylo schváleno.

Schválení programu:
Předsedající přivítal hosty a pak 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  vznesli starosta a p. Truhlář Jaroslav. 
Předsedající dal následně hlasovat o upraveném programu jednání. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
      I)  Schválení programu zasedání
     II)  Rozpočtové opatření č. 1
    III)  Žádost hosta 
    IV)  Přečtení stížnosti       
     V)  Pozemek parc. č. 944   
    VI)  Záměry obce č. 1/19/Z, 2/19/Z, 3/19/Z – vyhodnocení nabídek
   VII)  Usnesení 4/19 (GDPR)
  VIII)  Zřízení komise pro práci s veřejností 



    IX)  Schválení nového jednacího řádu 
     X)  Pořízení Služby FIREPORT pro JPO V – varianta B pro Jednotku SDH obce
    XI)  Jiné, závěr  
Výsledek hlasování:    Pro    6         Proti    0            Zdrželi se    0
Usnesení č. 26/19 bylo schváleno.

II)  Rozpočtové opatření č. 1
Předsedající předložil ke schválení návrh Rozpočtového opatření č.1, vyvolaného očekávanými 
finančními dotacemi v příjmech a probíhajícími investicemi v oblasti výdajů. Zastupitelé k návrhu 
nevznesli žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 (Příloha č. 2).
Výsledek hlasování:   Pro      6         Proti       0           Zdrželi se        0
Usnesení č. 27/19 bylo schváleno

III)  Žádost hosta
Předsedající převzal Žádost p. Urbánka ze dne 13.3.2019 o vyřešení regulovaného odtoku srážkových 
vod z pole tzv. Šafranice. Pak navázal na opatření, uvedená v zápisu z minulého zasedání (bod č. II ).
Uvedl posouzení účelnosti výstavby příkopu na obecním pozemku parc. č. 885  od firmy KV+MV 
AQUA, s.r.o. a návrh této firmy na realizaci protierozního příkopu v nechráněné části pozemku (profil 
9). Dále uvedl, že vlastník pozemku parc. č. 884 nesouhlasí s odprodejem části pozemku, potřebné 
pro zhotovení vhodného příkopu, do majetku obce. Pí. Vojtěchová navrhla, že záležitost prodeje s 
vlastníkem opětovně projedná. Další postup v této záležitosti bude stanoven dle konečného výsledku 
jednání s vlastníkem pozemku parc. č. 884. 

IV)  Přečtení stížnosti 
P. Truhlář Jaroslav přečetl stížnost hosta zasedání, p. Potměšila Miroslava, ze dne 12.3.2019, 
adresovanou Obecnímu zastupitelstvu Močovice a předanou předsedajícímu v úvodu zasedání 
(Příloha č. 2).

V)  Pozemek parc. č. 944    
Předsedající v souladu s písemnou nabídkou vlastníka pozemku parc. č. 944, trvalý porost a 
biokoridor, v k.ú. Močovice, zahájil diskusi o prodeji, popřípadě darování tohoto pozemku vlastníkem 
obci. Zastupitelé se shodli pouze na možnosti darování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s přijetím daru, tj. pozemku parc. č. 944, trvalý porost a  
biokoridor, v k.ú. Močovice, od vlastníka tohoto pozemku.
Výsledek hlasování:  Pro   6    Proti     0      Zdrželi se     0  
Usnesení č. 28/19 bylo schváleno.

VI)  Záměry obce č. 1/19/Z, 2/19/Z, 3/19/Z – vyhodnocení nabídek
Předsedající otevřel jedinou obálku s označením Záměr obce č. 1/19/Z. Pak předložil zastupitelům k 
vyhodnocení nabídku manželů M. a M.H.v ní obsaženou. Vzhledem k tomu, že nabídka vyhověla 
podmínkám, stanoveným záměrem obce, nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal proto 
hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje prodej pozemku parc. č. 896 o výměře 178 m2 v k.ú.  
Močovice, vedeného jako zahrada na LV č.10001 u Katastrálního úřadu Středočeský kraj,, Katastrální  
pracoviště Kutná Hora, manželům M. a M.H., za vysoutěženou cenu 100,-Kč/m2, přičemž náklady  
spojené s převodem hradí nabyvatelé. 
Výsledek hlasování:  Pro   6     Proti    0      Zdrželi se     0 
Usnesení č. 29/19 bylo schváleno

Předsedající otevřel jedinou obálku s označením Záměr obce č. 2/19/Z. Pak předložil zastupitelům k 
vyhodnocení nabídku manželů I. a J.Ch. v ní obsaženou. Vzhledem k tomu, že nabídka vyhověla 
podmínkám, stanoveným záměrem obce, nebyly zastupiteli vzneseny žádné připomínky. 



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje prodej pozemku parc. č. 1041 o výměře 66 m2 v k.ú.  
Močovice, vedeného jako ostatní plocha na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,  
Katastrální pracoviště Kutná Hora, manželům I. a J.Ch., za vysoutěženou cenu 100,-Kč/m2, přičemž  
náklady spojené s převodem hradí nabyvatelé.   
Výsledek hlasování:  Pro   6     Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 30/19  bylo schváleno

Předsedající otevřel jedinou obálku s označením Záměr obce č. 3/19/Z. Pak předložil zastupitelům k 
vyhodnocení nabídku manželů R. a J.T. v ní obsaženou. Vzhledem k tomu, že nabídka vyhověla 
podmínkám, stanoveným záměrem, nebyly zastupiteli vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje prodej pozemku parc. č. 732/20 o výměře 12 m2 v k.ú.  
Močovice, vyděleného z pozemku parc. č. 732/14, vedeného jako ostatní plocha na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, manželům R. a J.T.,  
za vysoutěženou cenu 100,-Kč/m2, přičemž náklady spojené s převodem hradí nabyvatelé. 
Výsledek hlasování:  Pro   6     Proti   0       Zdrželi se   0
Usnesení č. 31/19   bylo schváleno

VII)  Usnesení 4/19 (GDPR)
Předsedající v souladu s Usnesením 4/19 předložil ke schválení Smlouvu o dílo a Smlouvu o zřízení 
pověřence, uzavírané mezi obcí a Mikroregionem Čáslavsko-dobrovolný svazek. V rámci diskuse 
uvedl, že až dosud obec na GDPR vynaložila minimální finanční náklady, přičemž dodržela platná 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU. Vyslovil názor, že by bylo vhodné počkat na schválení 
českého doprovodného zákona ke GDPR. Nikdo další do diskuse nepřispěl.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o dílo v ceně 6.050,-Kč a Smlouvu o zřízení 
pověřence v ceně 8.272,-Kč, uzavírané mezi obcí a Mikroregionem Čáslavsko – dobrovolný svazek. 
Výsledek hlasování:   Pro     5      Proti      0       Zdrželi se    1 (Kos)
Usnesení č. 32/19 bylo schváleno.

VIII)  Zřízení komise pro práci s veřejností
Předsedající navrhl zastupitelům zřízení Komise pro práci s veřejností. Na funkci předsedy této 
komise navrhl p. Vlacha Josefa. V rámci diskuse zdůvodnil zřízení komise potřebou inovovat obecní 
webové stránky a zlepšit mezigenerační vztahy a provázanost činností organizací a spolků v obci. 
Návrhy souhrnného usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Močovice s platností od 1.4.2019 zřizuje Komisi pro práci s veřejností.
2. Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje s platností od 1.4.2019 předsedou Komise pro práci s  
veřejností p. Vlacha Josefa a pověřuje ho sestavením komise.
Výsledek hlasování:   Pro    6       Proti     0      Zdrželi se     0    
Usnesení č. 33/19 bylo schváleno

IX)   Schválení nového Jednacího řádu
Předsedající sdělil zastupitelům, že vzhledem k tomu, že k starostou předloženému návrhu Jednacího 
řádu byl pí. Vojtěchovou podán protinávrh, bude po diskusi nejprve hlasováno o protinávrhu. Pak 
proběhla diskuse z níž vyplynulo, že zásadní rozpor mezi oběma návrhy je v tom, zda pořizovat ze 
zasedání oficiální audiozáznam. V protinávrhu zaznělo, že audiozáznam je po úpravě a uvedení do 
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ověřovatelům, zastupitelům a veřejnosti na požádání k 
dispozici a to z důvodu transparentnosti. Dále bylo uvedeno v protinávrhu, že vypracovaný a 
podepsaný zápis bude vyvěšen na místě obvyklém jako dosud, a že bude-li hlasování např v poměru 
4:3, bude uvedeno i stanovisko protistrany.   
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Jednací řád dle návrhu pí. Vojtěchové.
Výsledek hlasování:    Pro    2      Proti    4      Zdrželi se    0 
Usnesení č. 34/19 nebylo schváleno

Návrh usnesení:



Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Jednací řád dle návrhu starosty obce (Příloha č. 3).
Výsledek hlasování:    Pro   4       Proti    2      Zdrželi se    0  
Usnesení č. 35/19 bylo schváleno

X)  Pořízení Služby FIREPORT pro JPO V - varianta B
Předsedající navrhl pořídit Službu FIREPORT pro JPO V ve variantě B pro Jednotku SDH obce 
Močovice. Návrh podpořili profesionální hasiči zasedající v zastupitelstvu – p. Vlach a p. Truhlář.
Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo obce Močovice schvaluje zřízení Služby FIREPORT pro JPO V – varianta B 
s ročním poplatkem 1.815,-Kč včetně DPH pro Jednotku SDH obce Močovice. 
Výsledek hlasování:     Pro     6      Proti    0        Zdrželi se     0
Usnesení č. 36/19 bylo schváleno

XI)  Jiné, závěr
Starosta poděkoval zainteresovaným zastupitelům za zdárný průběh oslavy MDŽ a následně požádal 
místostarostu o zajištění kapely UNIVERSUM na oslavu MDŽ dne 7.3.2020.
V souladu s Plánem investičních akcí na r. 2018 a na další období seznámil zastupitele s navrženým 
dřevěným přístavkem na Cihelňáku, jenž bude realizován svépomocí. K plánku, který vypracoval  
p. T., nebyly žádné připomínky.
Seznámil zastupitele s písemným doporučením p. Bohatého Jiří, aby se spolupracovnicí pí. Janglové 
stala pí. B.A.. V souladu s všeobecným souhlasem bude jmenovaná starostou oslovena.
Požádal o příspěvky do Močovického čtvrtletníku č. 28 – termín 20.3.2019.
Informoval o aktuálním počtu obyvatel obce:  398 obyvatel.
Vzhledem k problematickému stavu kotlů na uhlí v prodejně a hospodě požádal zastupitele, aby si do 
příštího zasedání vytvořili názor na řešení, neboť návrh vypracovaný v rámci Strategických 
dokumentů  bude znám později než je termín ze zákona povinné revize topidel.

Z rozsáhlé diskuse o parkování před hřbitovem, resp. podél komunikace před hřbitovem, nevyplynulo 
stanovisko, na němž by se zastupitelé shodli. Tato záležitost bude proto projednána na příštím 
zasedání. 

Místostarosta informoval o aktuálním stavu investičních akcí.

P. Truhlář Jaroslav požádal starostu o přístupové heslo do portálu SMO – právní poradna. Starosta 
obratem umožní všem zastupitelům vstup do tohoto portálu.
Dotazy p. Truhláře k reklamacím v lokalitě Cihelna zodpověděl místostarosta.
Místostarosta zodpověděl rovněž jeho dotaz na chodník ke Klukům, směřující k možné úspoře financí. 

Zasedání zastupitelstva předsedající ukončil ve 23´35h. 

Přílohy zápisu:
            1)  Prezenční listina

2) Stížnost + požadovaná odpověď
3) Jednací řád obecního zastupitelstva

       
Zápis vyhotovil:  p. Kos,  dne: 23.3.2019

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

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


