Zápis č. 19/08 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice
Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,
konaného dne 10. října 2019, od 19:30 hodin v místní sokolovně
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. Vlacha Josefa a p. Titze Libora a zapisovatelem určil
p. Kosa Milana. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Vlacha Josefa a p. Titze Libora
a zapisovatelem p. Kosa Milana.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 71/19 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
vznesl místostarosta.
Předsedající dal následně hlasovat o upraveném programu jednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
I) Schválení programu zasedání
II) Schválení změny Řádu veřejného pohřebiště
III) Schválení smluv s Povodím Labe, st. p. k akci Poldr Cihelna
a) Smlouva o nájmu pozemku
b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
IV) Vyjádření vlastníka pozemků parc. č. 426 a 427 k akci Poldr Cihelna
V) Schválení smluv s výtězi výběrového řízení na Strategické dokumenty
VI) Vypovězení dohody o grantu WIFI4EU
VII) Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 72/19 bylo schváleno.

II) Schválení změny Řádu veřejného pohřebiště
V návaznosti na Usnesení č. 65/19 předsedající informoval o vydaném souhlasu Krajského úřadu
Středočeského kraje ke změně řádu veřejného pohřebiště, jehož návrh byl obcí vypracován v souladu
s ustanovením § 18 odst. 3 a § 19 zákona o pohřebnictví. Předsedající pak dal hlasovat o návrhu
usnesení na schválení nového Řádu pro pohřebiště v obci Močovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje nový Řád pro pohřebiště v obci Močovice /příloha č. 2/.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 73/19 bylo schváleno
III) Schválení smluv s Povodím Labe, st. p. k akci Poldr Cihelna
a) Smlouva o nájmu pozemku
b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Předsedající úvodem zrekapituloval potřebu vybudovat v rámci společných opatření KoPÚ na toku
Klejnarka nad obcí suchý poldr, který bude plnit funkci protipovodňové ochrany majetku obce a
občanů Močovic. Pak zastupitele vyzval k diskusi k předloženým návrhům smluv s Povodím Labe,
st.p., přičemž zdůraznil, že smlouvy pozbudou platnost, nebude-li kladně vyřízena žádost
pozemkového úřadu o dotaci z OPŽP. V rámci diskuse si zastupitelé svůj názor postupně ujasnili.
P. Truhlář pro nesouhlas s Přílohou č. 3 smlouvy o zřízení věcného břemene a pro nedůvěru
k technickému řešení stavby projevil negativní stanovisko.
Návrh souhrnného usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku, uzavřenou mezi Povodím
Labe, státní podnik a obcí Močovice.
2. Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
uzavřenou mezi Povodím Labe, státní podnik, obcí Močovice a Státním pozemkovým úřadem, Krajský
pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, pobočka Kutná Hora.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti
1 /p. Truhlář/
Zdrželi se
0
Usnesení č. 74/19 bylo schváleno
IV) Vyjádření vlastníka pozemků parc. č. 426 a 427 k akci Poldr Cihelna
Předsedající informoval zastupitele o požadavcích majitele pozemků parc. č. 426 (orná půda,
3865m2) a 427 (lesní pozemek, 122m2), situovaných v možné dočasné zátopě, vyvolané funkcí
plánované stavby Poldr Cihelna Močovice. Pro odblokování svého nesouhlasu se stavbou
specifikoval 2 varianty, z nichž jedna je nerealizovatelná pro požadavek na překlasifikování
směňovaného pozemku parc. č. 944 (biokoridor) na ornou půdu. Zastupitelé se proto v rámci diskuse
věnovali pouze variantě nabízející obci odkup předmětných pozemků za nabídnutou cenu 90.000,-Kč,
navýšenou o případnou valorizaci ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem obcí. Shodli se, že
v zájmu obce je nabídku majitele pozemků přijmout, neboť tak bude odstraněna poslední překážka k
získání stavebního povolení a následně včasného podání žádosti o dotaci na OPŽP pozemkovým
úřadem. Shodli se i na tom, že nabídnutá cena je přiměřená. Předsedající následně požádal
zastupitele o schválení návrhu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na předmětné pozemky.
Návrh souhrnného usnesení:
1) Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje úplatný převod pozemků parc. č. 426 (orná půda o
výměře 3.978m2) a parc. č. 427 (lesní pozemek o výměře 530m2) vše v k.ú. Krchleby do
majetku obce za nabídnutou cenu 90.000,-Kč.
2) Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na nemovité věci,
uzavíranou mezi p. Petrem Bínou, bydlištěm Vlkov pod Oškrobrhem 1 a obcí.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 75/19 bylo schváleno
V) Schválení Smluv s vítězi výběrového řízení na Strategické dokumenty
V souladu s Usnesením č. 68/19 místostarosta předložil ke schválení návrhy smluv o dílo „Vytvoření
strategických dokumentů pro obec Močovice – část 1., resp. část 2.“ s vítězi výběrového řízení .
V rámci diskuse nabyly vzneseny žádné připomínky, neboť problematika byla projednána při
schvalování vítězů výběrového řízení.
Návrh souhrnného usnesení:

1) Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o dílo na Vytvoření strategických dokumentů
pro obec Močovice – část 1. , uzavřenou mezi obcí a firmou Vodohospodářský rozvoj a
výstavba, a.s. Praha, IČ 47116901, s vysoutěženou cenou 491.000,-Kč bez DPH.
2) Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o dílo na Vytvoření strategických dokumentů
pro obec Močovice – část 2., uzavřenou mezi obcí a firmou PKV BUILD, s.r.o. Senožany 284,
IČ 28149785, s vysoutěženou cenou 1.249.000,-Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti
Usnesení č. 76/19 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

VI) Vypovězení dohody o grantu WIFI4EU
Místostarosta informoval zastupitele o podmínkách, nákladech a přínosech projektu WIFI4EU, na nějž
obec získala grant. Z následující diskuse vyplynul jednotný názor na nevhodnost uvedeného projektu
pro obec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice vypovídá dohodu o grantu WIFI4EU, neboť dodržení stanovených
podmínek je pro obec neekonomické a celkový proces poskytnutí grantu je příliš složitý.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 77/19 bylo schváleno
VII) Jiné, závěr
Míststarosta podal informaci o zamítnutí dotace na II. etapu opravy hřbitovní zdi. Dále informoval o
aktuálním stavu žádostí o dotace a o probíhajícím vyúčtování realizovaných dotovaných investičních
akcí.
P. Vlach navrhl zhotovit překážkovou dráhu pro hasičský sport.
P. Chvátil požádal o opravu děr na silnici ke Krchlebům.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21´10h.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Řád pro pohřebiště v obci Močovice
Zápis vyhotovil: p. Kos, dne: 14.10.2019

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

Starosta

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

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

