
Zápis č. 22/07 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 
 

Obec Močovice 
Zastupitelstvo obce Močovice 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice, konaného dne 14. září 2022 

od 20´00h v budově OÚ 
 
 
Přítomni:        4 členové OZ 
Omluveni:      pan Truhlář Jaroslav, paní Vojtěchová Věra, pan Vlach Josef 
Občané:          nepřítomni 
Předsedající:  starosta 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Močovice (dále též jako zastupitelstvo) bylo zahájeno ve 20´00h 
starostou obce (dále jen předsedající). Předsedající prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno, 
informace o něm byla zveřejněna na úřední desce OÚ Močovice a vyhlášena obecním rozhlasem. 
Podklady k projednání byly poskytnuty zastupitelům, resp. zveřejněny. Předsedající v úvodu  
konstatoval, že přítomni jsou 4 zastupitelé a že zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 
Zákona o obcích). 
 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl ověřovateli pana Josefa Chvátila a pana Libora Titze, zapisovatelem pana Milana Kosa.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Josefa Chvátila a p. Libora Titze, 
zapisovatelem p. Kosa Milana.                                                                                                   
 Výsledek hlasování:        Pro    4        Proti    0      Zdrželi se   0   
Usnesení č. 83/22 bylo schváleno. 
 

I)  Schválení programu 
Předsedající přednesl navržený program zasedání, který zastupitelé obdrželi v pozvánce. Doplňující 
body programu nebyly vzneseny. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání: 
      I)    Schválení programu zasedání 
     II)    Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
    III)   Schválení pachtu dle Záměru obce č. 4/22/Z 
    IV)   Rozpočtové opatření č. 06/22 

    V)   Aktualizace dopravního značení v obci  
   VI)   Parkování před prodejnou potravin  
  VII)   Žádost o směnu lesních pozemků 
 VIII)   Závěr 
    
Výsledek hlasování:      Pro     4       Proti    0            Zdrželi se    0 

Usnesení č. 84/22 bylo schváleno. 
 

II)  Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
Předsedající provedl kontrolu usnesení z předchozího zasedání. Z jeho vyjádření k jednotlivým usnesením 
vyplynulo, že všechna byla splněna. 
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení  
ze zasedání OZ č. 22/06. 
Výsledek hlasování:   Pro     4       Proti     0          Zdrželi se     0 

Usnesení č. 85/22 bylo schváleno 
 

III)  Schválení pachtu dle Záměru obce č. 4/22/Z 
Předsedající uvedl, že Záměr obce č. 4/22/Z, schválený Usnesením č. 80/22, bylo zákonným způsobem 
zveřejněno. S odkazem na bod č. VI z posledního zasedání OZ požádal zastupitele o další vyjádření k této 
problematice. Vzhledem k souhlasné reakci všech zastupitelů předsedající požádal o připomínky k návrhu 
Pachtovní smlouvy, který zastupitelé předem obdrželi. Nebyly vzneseny žádné připomínky a tak předsedající dal 
hlasovat o návrzích usnesení. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje propachtování zatravněných částí pozemků parc. č. 993, parc. č. 731, 
parc. č. 1157, parc. č. 1042 a parc. č. 1051 o celkové výměře 4.690 m2  v k.ú. Močovice v souladu se Záměrem 
obce č.  4/22/Z, panu RK, za celkovou pachtovní cenu 150,-Kč/rok.   
Výsledek hlasování:   Pro     4        Proti     0          Zdrželi se       0 
Usnesení č. 86/22 bylo schváleno 
    
Návrh  usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje  Pachtovní smlouvu uzavřenou mezi obcí jako propachtovatelem a 
panem RK jako pachtýřem na pacht dle Záměru obce č. 4/22/Z.  
Výsledek hlasování:   Pro     4      Proti    0         Zdrželi se   0    
Usnesení č. 87/22 bylo schváleno 
 
IV)  Rozpočtové opatření č. 06/22 
Předsedající se vyjádřil ke všem položkám v návrhu RO č. 06/22, který zastupitelé předem obdrželi. Vzhledem 
k tomu, že nebyly vzneseny žádné dotazy, přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 06/22 (příloha č. 2).  
Výsledek hlasování:   Pro    4       Proti     0         Zdrželi se   0   
Usnesení č. 88/22 bylo schváleno 
 
V)  Aktualizace dopravního značení v obci   
Vzhledem k dosavadní spoustě nepřesností, nejasností a zavádějících tvrzení /viz diskuse v zápisech ze Zasedání 
OZ č. 21/06, bod č. VII a Zasedání OZ č. 22/04, bod č. XVII/, předsedající takto shrnul fakta a správný postup 
v této problematice: 
1. Stávající dopravní značení v obci má zřejmé chyby 
2. Toto značení je zmapováno pasportem 
3. OZ se usneslo, že chyby, které ve značení jsou, budou odstraněny 
4. Projekt musí být vypracován odbornou firmou 
5. Projekt musí být schválen dopravním inspektorátem a následně odborem dopravy 
6. Pro realizaci projektu obec vysoutěží zhotovitele díla 
7. Po realizaci projektu bude aktualizován stávající pasport 
Dále předsedající informoval, že byly vyzvány dvě firmy (Asig Čáslav a Dopravní značení K.H.) k podání cenové 
nabídky na vypracování projektu. Reagovala pouze firma Dopravní značení K.H. s nabídkou 24.200,-Kč. Po krátké 
diskusi, z níž vyplynulo, že se zastupitelé sjednotili v názoru, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s vypracováním projektu dopravního značení v obci a jeho schválením 
příslušnými úřady firmou Dopravní značení K.H., za nabídnutou cenu 24.200,-Kč.  
Výsledek hlasování:  Pro      4     Proti      0          Zdrželi se       0      
Usnesení č. 89/22 bylo schváleno. 
 

VI) Parkování před prodejnou potravin 
Předsedající požádal zastupitele o vyjádření k žádosti nájemce prodejny potravin o úpravu parkování před 
objektem. Ti se v diskusi shodli, že vytvoření 2 parkovacích míst pro zákazníky a vytvoření přístupů pro 
zásobování je žádoucí.   



Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s vypracováním nabídky na parkování před prodejnou potravin firmou 
Dopravní značení K.H..     
Výsledek hlasování:  Pro      4      Proti     0         Zdrželi se       0 
Usnesení č. 90/22 bylo schváleno 
 
VII) Žádost o směnu lesních pozemků 
Předsedající úvodem informoval, že v souladu s Usnesením č. 58/22 – OZ pověřuje starostu pozváním 
žadatelky na příští zasedání OZ s tím, že žadatelka doloží v žádosti uvedené údaje – žadatelku na 
dnešní zasedání OZ osobně pozval. Ta ale sdělila, že se zasedání nezúčastní, že jiné dokumenty než 
dědickou smlouvu nevlastní, a že svou žádost o výměnu pozemků ponechá v platnosti.  
S odkazem na diskusi k této záležitosti na zasedání OZ dne 15.6.2022 (Zápis č. 22/04, bod č. IX),  
předsedající požádal zastupitele o další vyjádření. Vzhledem k tomu, že bylo opakováno jen to, co bylo 
řečeno na výše uvedeném zasedání, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice nesouhlasí s žádostí HH o výměnu pozemku p.č. 886 za jiný obecní 
pozemek 
Výsledek hlasování:   Pro   4     Proti       0      Zdrželi se        0 
Usnesení č. 91/22 bylo schváleno 
 
VIII) Závěr 
Předsedající poděkoval zastupitelům za práci pro obec v právě končícím volebním období a zasedání 
ukončil ve 20´40h.  
 
 
 
Přílohy zápisu: 
 
1) Presenční listina 
2) Rozpočtové opatření č. 06/22 
 
 
 
 
...............................................                                                   ...................................................... 
                      starosta                                                                                           místostarosta 
 
 
 
 
…………………………………………..                                                    ……………………………………………….. 
               Josef Chvátil                                                                                        Libor Titze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


