
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice č. 22/08 
 
 
 
Obec Močovice 
Zastupitelstvo obce Močovice 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice, 

konaného dne 16. listopadu 2022, od 20:00 hodin. 
 
 

Přítomní zastupitelé:     7 
Omluvení zastupitelé:   0 
Místo:                               obecní úřadovna 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Močovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno ve 20 hodin starostou 
obce Kosem Milanem („dále jako „předsedající“). 
Před zahájením zasedání bylo dvěma členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení 
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, v platném znění. 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce 
Obecního úřadu Močovice a zveřejněna v relaci obecního rozhlasu.  
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 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). 

 
Složení slibu dvěma členy zastupitelstva 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval členy zastupitelstva, kteří ještě nesložili slib 
zastupitele, k jeho složení. Před složením slibu předsedající upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu 
s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 
změně některých zákonů, v platném znění). 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost 
České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce 
Močovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“  Jmenovitě pak vyzval přítomné členy 
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ před zastupitelstvem a podpisem na připraveném 
archu. Paní Vojtěchová Věra slib předepsaným způsobem složila. Pan Truhlář Jaroslav odmítl složit slib a 
oznámil, že se vzdává mandátu. Předsedající mu poděkoval za dosavadní práci v zastupitelstvu a jmenovaný 
následně opustil jednací místnost. 
 

Bod I - Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Linharta Josefa a p. Chvátila Josefa a zapisovatelem pana Kosa 
Milana. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Linharta Josefa a p. Chvátila Josefa  
a zapisovatelem pana  Kosa Milana. 
Výsledek hlasování: Pro   6     Proti  0      Zdrželi se  0 
Usnesení č. 22/14 bylo schváleno. 
 
 

Bod II - Schválení programu: 



Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a 
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání: 
I)    Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
II)   Schválení programu 
III)  Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ 
IV)  Volba členů komisí  
V)   Schválení Rozpočtového opatření č. 7/22 
VI)  Schválení dotace na akci Močovice – restaurování pomníku obětem 1. světové války  
VII) Stavba III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721                                                                                                                                                  
VIII)Aktualizace investičního plánu  
IX)  Návrh rozpočtu obce na r. 2023 a Střednědobého výhledu 
X)   Závěr 
Výsledek hlasování: Pro     6       Proti    0           Zdrželi se    0 
Usnesení č. 22/15 bylo schváleno. 
 

Bod III - Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ 
Předsedající provedl kontrolu plnění usnesení z posledního zasedání OZ. Nebyly vzneseny žádné 
připomínky. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání, provedenou 
starostou obce.  
Výsledek hlasování: Pro   6      Proti   0      Zdrželi se   0 
Usnesení č. 22/16 bylo schváleno. 
 

Bod IV – Volba členů komisí  
a) Starosta požádal předsedu dotační komise o přednesení návrhu na členy komise. Ten navrhl paní  
Strnadelovou Hanu a paní Kořínkovou Jaroslavu. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice volí členy dotační komise paní Strnadelovou Hanu a paní Kořínkovou Jaroslavu.  
Výsledek hlasování: Pro  6    Proti    0      Zdrželi se   0 
Usnesení č. 22/17 bylo schváleno. 
 

b) Starosta požádal předsedu sportovní komise o přednesení návrhu na členy komise. Ten navrhl 
pana Tesaře Petra a pana Richarda Patrika. 
Před hlasováním byla zastupitelům dána možnost sdělit svá stanoviska. Nebyly sděleny žádné 
připomínky. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice volí členy sportovní komise pana Tesaře Petra a pana Richarda Patrika. 
Výsledek hlasování: Pro  6        Proti     0           Zdrželi se   0 
Usnesení č. 22/18 bylo schváleno. 
 
c) Starosta požádal předsedu komise pro práci s veřejností o přednesení návrhu na členy komise. Ten navrhl 
pana Moravce Tomáše a pana Richarda Lukáše. 
Před hlasováním byla dána zastupitelům možnost sdělit svá stanoviska. Žádné odlišné stanovisko sděleno 
nebylo. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice volí členy komise pro práci s veřejností pana Moravce Tomáše a pana Richarda 
Lukáše. 
Výsledek hlasování: Pro   6         Proti    0       Zdrželi se    0 
Usnesení č. 22/19 bylo schváleno. 

 
Bod V – Schválení Rozpočtového opatření č. 7/22 



Před projednáváním návrhu RO se přesedající omluvil za jeho předložení až během zasedání. Objasnil funkci 
rozpočtových opatření obecně a pak se věnoval jeho zdůvodnění, Zodpověděl dotazy, připomínky.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/22 (příloha č. 2). 
Výsledek hlasování: Pro   6      Proti     0        Zdrželi se     0 
Usnesení č. 22/20 bylo schváleno. 

 
Bod VI – Schválení dotace na akci Močovice – restaurování pomníku obětem 1. světové války   

Předsedající požádal předsedu dotační komise o komentář k projednávanému bodu. S projednávaným 
materiálem se zastupitelé seznámili v předstihu a panem Kořínkem jim byly zodpovězeny doplňující dotazy. 
Zastupitelé byli vyzváni k podání návrhů na zhotovitele díla.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje přijetí dotace na akci Močovice - restaurování pomníku obětem 1. 
světové války, přidělené Ministerstvem obrany a pověřuje místostarostu organizací výběrového řízení na 
zhotovitele díla. 
Výsledek hlasování: Pro   6       Proti     0       Zdrželi se    0 
Usnesení č. 22/21 bylo schváleno. 
 

Bod VII – Stavba III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice III/33721   
Smlouvy o finančních dotacích na výstavbu chodníků měli zastupitelé možnost si prostudovat v předstihu. Na 
jejich dotazy reagoval pan Kořínek a pan Kos, ten následně informoval o aktuálním stavu 4. kola výběrového 
řízení na společnou akci obce a KSÚS SK. 
Návrh souhrnného usnesení: 
a) Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu č. 1437/B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na r. 2022 na akci „Močovice – chodník-úsek A“-ISPROFOND 
5217510438. 
b) Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu č. 1437/B2/2022 o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na r. 2022 na akci „Močovice – chodník- úsek C+D“-
ISPROFOND 5217510472.   
Výsledek hlasování: Pro   6      Proti      0       Zdrželi se     0 
Usnesení č. 22/22 bylo schváleno.  
 
Bod VIII – Aktualizace investičního plánu 
Předsedající procházel jednotlivé body aktuálního investičního plánu. Již realizované akce z něj byly vyjmuty, 
probíhající akce byly ponechány a plán byl doplněn o nové investiční záměry, na nichž se v rámci diskuse 
zastupitelstvo shodlo. Zastupitelé si uvědomovali, že finanční náročnost nových akcí je vysoká a jejich realizace 
zasáhne i do příštího volebního období.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje aktualizovaný Plán investičních akcí na r. 2023 a další roky (Příloha. č. 
3).                 
Výsledek hlasování: Pro  6     Proti       0       Zdrželi se     0 
Usnesení č. 22/23 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí Rozhodnutí č. 5211200139 o poskytnutí finančních prostředků ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy na akci Rekonstrukce obchodu 
s hostincem.                 
Výsledek hlasování: Pro   6     Proti    0        Zdrželi se    0 
Usnesení č. 22/24 bylo schváleno 
 
Bod IX) – Návrh Rozpočtu obce na r. 2023 a Střednědobý výhled 
Předsedající uvedl, že písemné dotazy, položené zastupiteli k zaslaným návrhům jednotlivých rozpočtů,  
zodpověděla účetní obce, rovněž písemně. Na aktuální dotazy a připomínky reagoval starosta obce. Ten také 
zdůvodnil zapojení zůstatku bankovního účtu. Připomněl, že závaznými ukazateli účtů jsou paragrafy , že návrhy 
budou zákonným způsobem zveřejněny, a že jejich úpravy lze provádět až do dne schvalování rozpočtů.       
Návrh souhrnného usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Návrh rozpočtu obce Močovice na r. 2023 (Příloha č. 4). 



Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Návrh rozpočtu MŠ Močovice na r. 2023 (Příloha č. 5). 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Močovice na r. 2024-2028  
(Příloha č. 6). 
Výsledek hlasování:  Pro   6           Proti       0     Zdrželi se      0 
Usnesení č. 22/25 bylo schváleno 
 
Bod VII - Závěr 
Závěrem předsedající zastupitelům poděkoval za aktivní přístup k jednání.  
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 23´15h. 

 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Rozpočtové opatření č. 2/22 
3) Plán investičních akcí na r. 2023 a další roky 
4/ Návrh rozpočtu obce na r. 2023 
5/ Návrh rozpočtu MŠ na r. 2023 
6/ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Močovice na r. 2024-2028 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 17.11.2022 
Zapisovatel:   Kos Milan 
 
 
 
Ověřovatelé:  ..............................................  
 
                         ..............................................  
 
Starosta:         ..............................................  
 
Místostarosta.............................................  
 
 
 
 
 
 


