Zápis č. 19/06 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice
Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,
konaného dne 5. června 2019, od 19:30 hodin v místní úřadovně
Přítomno:

7 členů OZ

Omluveni:
0
Hosté:
p. Knopf, p. Nevole
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 a obecním rozhlasem.
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) a 1 náhradník,
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Truhláře Jaroslava a p. Vlacha Josefa a zapisovatelem
určil pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Truhláře Jaroslava a p. Vlacha Josefa
a zapisovatelem pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 48/19 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
vznesli starosta a pí. Vojtěchová.
Předsedající dal následně hlasovat o upraveném programu jednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
I) Schválení programu zasedání
II) Předání osvědčení novému členu zastupitelstva
III) Schválení Závěrečného účtu za r. 2018
IV) Schválení smluv na dotace z rozpočtu obce
V) Žádost firmy Allium Agro s.r.o. o pořízení změny územního plánu obce
VI) Schválení smlouvy na sekání trávy s obcí Třebešice
VII) Schválení Smlouvy č. SML-2019-400-000452 s VHS /čp. 8/
VIII) Přijetí dotace na akci Močovice-chodníky podél silnice II/337
IX) Žádost o dotaci na vybavení mateřské školky
X) Schválení rozpočtového opatření č. 3/19
XI) Veřjná sbírka na pořízení CT přístroje do Městské nemocnice Čáslav
XII) Aktualizace pravidel pro stížnosti
XIII) Námitky k zápisu ze Zasedání OZ č. 19/05

XIV) Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
Usnesení č. 49/19 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

II) Předání osvědčení novému členovi zastupitelstva
Předsedající seznámil zastupitele se vzdáním se mandátu p. Bohatého Jiří (zdravotní důvody) na
základě písemné rezignace ze dne 26.5.2019. P. Titzemu Liborovi, jako prvnímu náhradníkovi, po
složení slibu člena zastupitelstva, bylo předáno Osvědčení nového člena zastupitelstva. Na uvolněný
post předsedy kontrolního výboru předsedající navrhl p. Titzeho Libora a požádal o protinávrhy. Žádné
nebyly předloženy. .
Návrh souhrnného usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí vzdání se p. Bohatého Jiří mandátu člena
zastupitelstva a obsazení uvolněného postu prvním náhradníkem – p. Titzem Liborem.
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje do funkce předsedy Kontrolního výboru p. Titze Libora.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 50/19 bylo schváleno
III) Schválení Závěrečného účtu za r. 2018
Předsedající uvedl, že projednávané dokumenty včetně vyjádření nezávislého auditora byly dle
platného zákona zveřejněny na Úřední desce, a že od občanů k nim nebyly registrovány žádné
připomínky. Připomněl, že zastupitelé byli tvůrci rozpočtu a schvalovali jeho úpravy během roku.
Vzhledem k tomu, že zastupitelé byli průběžně informováni o hospodaření obce, nevznesli v rámci
diskuse žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Závěrečný účet obce Močovice za r. 2018 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 51/19 bylo schváleno
IV) Schválení smluv na dotace z rozpočtu obce
Předsedající předal předsedovi kontrolního výboru doklady, které podmiňovaly přidělení dotace ve
výši 9.500,-Kč na akci masopust. Pak proběhlo schvalování smluv č. 1/19 až 6/19 o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu obce na finanční dotace ve výši schválené Usnesením č. 46/19.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje smlouvy č. 1/19 až 6/19 o poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu obce pro r. 2019 na finanční prostředky dle Usnesení č. 46/19.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 52/19 bylo schváleno
V) Žádost firmy Allium Agro, s.r.o. o pořízení změny Územního plánu obce
Močovice
Předsedající krátce uvedl žádost firmy Allium Agro, s.r.o. a pak předal slovo hostu zasedání, jednateli
společnosti, p. Jaroslavu Knopfovi. Důvodem pro pořízení změny platného územního plánu obce je
umožnění výstavby haly na zemědělské komodity, jejíž část zasahuje na pozemek parc. č. 955 se
současným funkčním využitím ostatní plocha, čili změna uvedeného pozemku na funkční využití VZplocha výroby a skladování-zemědělské. Zastupitelé se v rozpravě shodli na podání žádosti o
pořízení změnyzkráceným postupem, ovšem s podmínkou, že veškeré náklady tím vyvolané uhradí
firma Allium Agro s.r.o..
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje podání Žádosti o pořízení změny územního plánu obce
Močovice zkráceným postupem, která se týká pozemku par. č. 955 v k.ú. Močovice a změní jeho
současné funkční využití na funkční využití VZ, nutné pro výstavbu haly na zemědělské komodity,
přičemž s pořizovatelem bude spolupracovat starosta obce a veškeré náklady změnou vyvolané,
uhradí firma Allium Agro, s.r.o. Na Valech 411/1, 741 01 Nový Jičín.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 53/19 bylo schváleno.

VI) Schválení smlouvy na sekání trávy s obcí Třebešice
Starosta předložil ke schválení návrh Smlouvy mezi obcemi o zajištění sekání trávy, uzavírané mezi
obcemi Močovice a Třebešice, dle níž bude obec Třebešice zajišťovat sekání a úklid trávy na dvou
fotbalových hřištích v Močovicích (cena 250,-Kč/mh). V diskusi se ke smlouvě negativně vyjádřili
pí. Vojtěchová a p. Truhlář. O doplnění obecních mechanizačních prostředků rozhodne zastupitelstvo
na zasedání v 8/2019, kdy rozhodne o tom co doplnit a zda jen z rozpočtu obce, či s dotací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu mezi obcemi Močovice a Třebešice o sekání trávy
(Příloha č. 2).
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 2 (Vojtěchová, Truhlář) Zdrželi se 1 (Titze)
Usnesení č. 54/19 bylo schváleno
VII) Schválení Smlouvy č. SML-2019-400-000452 s VHS
Předsedající předložil ke schválení návrh Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod,
týkající se odběrného místa na adrese Močovice čp. 8 (kovárna). Vzhledem k tomu, že se jedná
o standartní smlouvu, nebyly k ní vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod
č. SML-2019-400-000452, uzavřenou mezi obcí a VHS Maleč, a.s...
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 55/19 bylo schváleno
VIII) Přijetí dotace na akci Močovice-chodníky podél silnice II/337
Starosta informoval o přiznání finančního příspěvku z rozpočtu SFDI a navrhl jeho přijetí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje přijetí finančních prostředků v limitní výši 1 048 205,-Kč z
rozpočtu SFDI pro r. 2019 na akci Močovice-chodníky podél silnice II/337 – ISPROFOND 5217510340
(žádost o příspěvek č. 249).
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 56/19 bylo schváleno
IX) Žádost o dotaci na vybavení mateřské školky
Místostarosta informoval o podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu hejtmana na vybavení
mateřské školky inventářem . Zastupitelé podání žádosti schválili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje podání žádosti o finanční dotaci ze Středočeského fondu
hejtmana na vybavení mateřské školy vhodným inventářem.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 57/19 bylo schváleno.
X) Schválení Rozpočtového opatření č. 3/19
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení úpravu rozpočtu obce, vyvolanou především
schválenou finanční dotací na rekonstrukci mateřské školy v oblasti příjmové a plánovanou úhradou
této rekonstrukce v oblasti výdajové. V rámci rozpravy údaje konkretizoval. Místostarosta doplnil, že
plánované výdaje na MŠ navrhl navýšit o 300.000,-Kč jako rezervu na rekonstrukci vnitřních omítek na
vápenato-cementové provedení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/19/Z (Příloha č. 3).
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 58/19 bylo schváleno
XI) Veřejná sbírka na pořízení CT přístroje do Městské nemocnice Čáslav
Na podnět pí. Rychetské proběhla diskuse o příspěvku na pořízení CT přístroje do Městské
nemocnice Čáslav. Přínos CT přístroje byl vysvětlen pí. Vojtěchovou. Po krátké diskusi se zastupitelé
shodli na příspěvku z rozpočtu obce ve výši 7.000,-Kč.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje dar ve výši 7.000,-Kč na pořízení CT přístroje do Městské
nemocnice Čáslav.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 59/19 bylo schváleno
XII) Aktualizace pravidel pro stížnosti
V souladu s návrhem pí. Vojtěchové na předešlém zasedání, předsedající otevřel rozpravu k tomuto
bodu. Pí. Vojtěchová přednesla návrh na doplnění platného textu o „veškeré stížnosti písemné i ústní,
adresované ať Obecnímu úřadu M. (starosta, místostarosta, hospodářka), či obecnímu zastupitelstvu,
budou projednávány a řešeny obecním zastupitelstvem“. V následující rozpravě zaznělo: P. Kořínek:
„Pro občany by to znamenalo horší vyřizování stížností“. Starosta: „ Obecní úřad řeší stížnosti i
žádosti průběžně“. Pí. Vojtěchová a p. Truhlář: „Zde řeší starosta stížnosti sám na sebe“. Během
rozpravy nedošlo k jednotnému přístupu k návrhu, a tak předsedající o něm dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje, že veškeré stížnosti písemné i ústní, adresované ať Obecnímu
úřadu Močovice, či obecnímu zastupitelstvu, budou projednávány a řešeny obecním zastupitelstvem.
Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 5 (Vlach, Chvátil, Titze, Kořínek, Kos) Zdrželi se: 0
Usnesení č. 60/19 nebylo schváleno
XIII) Námitky k zápisu ze Zasedání 19/05
Pí. Vojtěchová a p. Truhlář podali písemné námitky k Zápisu ze zasedání OZ č. 19/05. Starosta na ně
ústně reagoval a po diskusi dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice se usneslo, že Zápis č. 19/05 odpovídá průběhu zasedání, zápis
potvrzuje a námitky zamítá.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 2 (Truhlář, Vojtěchová) Zdrželi se 1 (Titze)
Usnesení č. 61/19 bylo schváleno
XIV) Jiné, závěr
P. Potměšil předal zastupitelům Návrh na využití bývalé kovárny včetně domu čp. 8.
Místostarosta vyhověl žádosti pí. Vojtěchové a zevrubně informoval zastupitele o podstatných věcech,
týkajících se dotačních firem, o jejich a jeho úloze při čerpání dotací, o vypracovávání podkladů a o
důvodech event. změny dotační firmy.
Host zasedání, p. Nevole Petr, ve svém vystoupení požádal o urychlené vybudování dětského hřiště
za sokolovnou, neboť děti si hrají na místní komunikaci a upozornil na nedostatečnou průjezdnost
v některých místech této komunikace. Starostou byl informován, že dětské hřiště v centru obce je
řešeno v rámci dotované akce Strategické dokumenty. Jako okamžité opatření se jeví využití
antukového hřiště za sokolovnou, případně zhotovení a využívání přenosných zábran. Návrh na
využití zahrady u domu čp. 144 se nesetkal s kladnou odezvou.
Problém s průjezdností místní komunikace bude řešit starosta osobním jednáním s neukázněnými
řidiči.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 22´45h.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Prezenční listina
Smlouva mezi obcemi Močovice a Třebešice
Rozpočtové opatření č. 3/19
Návrh na využití bývalé kovárny včetně domu čp. 8

Zápis vyhotovil: p. Kos, dne: 14.6.2019
Ověřovatelé: ..............................................
..............................................

Starosta

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

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

