
Zápis č. 15/1 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 7. ledna 2015, od 19:30 hodin v místní úřadovně.

Přítomno:   5 členů OZ
Omluveni:   p. Kristek, p. Titze
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  5 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. Bohatého Jiří a p. Vlacha Josefa  a  zapisovatelkou  pí. 
Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Bohatého Jiří  a p. Vlacha Josefa a zapiso-
vatelem pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  5     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 15/1 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. K návrhu programu byly 
vzneseny návrhy na doplnění /p. Kos, p. Bohatý Jiří/. Předsedající dal hlasovat o doplněném návrhu 
programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
       I)  Schválení programu zasedání

II) Schválení Dodatku č. 7 ke smlouvě o veřejné linkové dopravě 
    III)  Schválení darovací smlouvy /MN Čáslav/ pro r. 2014 
    IV)  Schválení Darovací smlouvy /MN Čáslav/ pro r. 2015 
     V)  Schválení provozovatele kadeřnictví v obecní budově čp. 96 
    VI)  Dobudování areálu za sokolovnou+rybník
   VII)  Obecní zeleň 
  VIII)  Žádosti o odkup obecních pozemků   
    IX)  Zvýšení bezpečnosti na silnici II/337
     X)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro    5         Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 15/2 bylo schváleno.



II. Schválení Dodatku č. 7 ke smlouvě o veřejné linkové dopravě
Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení Dodatek č. 7 ke Smlouvě č. 651/336/2008 o závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti, uzavřený mezi obcí 
a ARRIVA Východní Čechy a.s. Následně vybídl členy zastupitelstva k podávání návrhů, či 
připomínek. Žádné nebyly vzneseny. Předsedající pak dal o přijetí dodatku smlouvy hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 7 ke Smlouvě č. 651/336/2008 /veřejná linková  
doprava/, uzavřený mezi obcí a dopravcem pro r. 2015. 
Výsledek hlasování: Pro    5     Proti      0       Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/3 bylo schváleno. 

III. Schválení Darovací smlouvy pro r. 2014 
Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení Darovací smlouvu pro r. 2014, uzavřenou mezi obcí 
/dárce/ a  Městskou nemocnicí Čáslav /obdarovaný/. Doplnil, že dar ve výši 5.000,-Kč byl schválen v 
rámci Rozpočtu obce pro r. 2014. Po výzvě k podání připomínek nebyly žádné vzneseny, a tak 
předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.    
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Darovací smlouvu pro r. 2014, uzavřenou mezi obcí a  
Městskou nemocnicí Čáslav.   
Výsledek hlasování: Pro    5       Proti     0       Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/4 bylo schváleno.

IV) Schválení Darovací smlouvy pro r. 2015   
Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení Darovací smlouvu pro r. 2015, uzavřenou mezi 
obcí /dárce/ a Městskou nemocnicí Čáslav /obdarovaný/. Rovněž k této smlouvě nebyly vzneseny 
žádné připomínky, neboť finanční dar ve výši 5.000,-Kč byl schválen v rámci obecního rozpočtu na r. 
2015. Předsedající dal proto hlasovat o návrhu usnesení.     
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Darovací smlouvu pro r. 2015, uzavřenou mezi obcí a  
Městskou nemocnicí Čáslav.  
Výsledek hlasování: Pro   5       Proti     0      Zdrželi se      0
Usnesení č. 15/5 bylo schváleno.

V)  Schválení provozovatele kadeřnictví v obecní budově čp. 96
Předseda hodnotící komise předložil zastupitelstvu výsledek  vyhodnocení veřejné soutěže na 
pronájem kadeřnictví. Vzhledem k tomu, že přítomní členové zastupitelstva byli členy jak komise na 
otvírání obálek, tak komise hodnotící, uvedl bez dalších informací vítěze soutěže.  Stala se jím pí. Ri-
chardová Lenka, bytem Močovice.  Po krátké  diskusi dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo jako provozovatele kadeřnictví v obecní budově čp. 96 pí.  
Richardovou Lenku, vítězku veřejné soutěže.  
Výsledek hlasování: Pro   5     Proti    0       Zdrželi se:      0
Usnesení č. 15/6 bylo schváleno.

VI)  Dobudování areálu za sokolovnou+rybník 
V souladu s Usnesením č. 51 předsedající opět předložil návrh na využití specifikované části rybníku k 
rozšíření areálu za sokolovnou. Pak vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů a připomínek. 
Z bohaté diskuse, které se zúčastnili také hosté z řad spoluobčanů, vyplynulo, že  představy diskutují-
cích jsou příliš rozdílné a nejvhodnějším krokem pro další jednání proto bude vypracování několika 
návrhů řešení firmou City Upgrade. 
Návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo vypracování návrhů (2-3) projektů na využití části rybníka za  
sokolovnou.
Výsledek hlasování:  Pro:    5    Proti:    0      Zdrželi se:     0  
Usnesení č. 15/7 bylo schváleno.



VII)  Obecní zeleň
Předsedající seznámil členy zastupitelstva se záměrem zahájit v r. 2015 obměnu stávající a výsadbu 
nové zeleně v obci. Vzhledem k potřebě důkladného seznámení se se současným stavem navrhl 
přesunout jednání k této problematice na příští zasedání. Poněvadž k návrhu nebyly vzneseny žádné 
připomínky dal o návrhu hlasovat.    
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo přesunout přípravu projektu na obecní zeleň na příští  
zasedání.
Výsledek hlasování:  Pro    5    Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/8 

VIII)  Žádosti o odkup obecních pozemků
1) Předsedající seznámil členy obecního zastupitelstva s písemnou žádostí p. Tajčovského Zdeňka o 
úplatný převod obecního pozemku pč. 349/31 v k.ú. Močovice do jeho vlastnictví. Jedná se o 
pozemek v lokalitě Cihelna o výměře 1056 m2 za schválenou ceníkovou cenu ve výši 232.320,-Kč. Po 
doplnění informací pro nové členy zastupitelstva dal prostor na připomínky. Poněvadž nebyly žádné 
vzneseny, nechal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo prodej obecního pozemku pč. 349/31 v  k.ú. Močovice o  
výměře 1056 m2 p. Tajčovskému Zdeňkovi za cenu 232.320,-Kč dle schváleného ceníku, přičemž  
finanční náklady spojené s převodem hradí nabývající.
Výsledek hlasování:  Pro   5     Proti    0      Zdrželi se     0     
Usnesení č. 15/9 bylo schváleno

2) Předsedající seznámil členy obecního zastupitelstva s písemnou žádostí sl. Tajčovské Lenky o 
úplatný převod obecního pozemku pč. 349/32 v k.ú. Močovice do jejího vlastnictví. Jedná se o 
pozemek v lokalitě Cihelna o výměře 851 m2 za cenu 187.220,-Kč. Vzhledem k tomu, že nebyly 
vzneseny žádné připomínky, dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo prodej obecního pozemku pč. 349/2 v k.ú. Močovice o výměře  
851 m2 sl. Tajčovské Lence za cenu 187.220,-Kč dle schváleného ceníku, přičemž finanční náklady  
spojené s převodem hradí nabývající. 
Výsledek hlasování:  Pro   5   Proti:   0      Zdrželi se:   0
Usnesení č. 15/10 bylo schváleno

3) Před dalším bodem jednání oznámil předsedající střet zájmů, předal řízení jednání místostarostovi 
a opustil zasedání. Místostarosta pak seznámil členy zastupitelstva s písemnou žádostí manželů 
Kosových o úplatný převod obecního pozemku pč. 349/30 v k.ú. Močovice do jejich vlastnictví. Jedná 
se o pozemek v lokalitě Cihelna o výměře 949 m2 za cenu 208.780,-Kč. Vzhledem k tomu, že nebyly 
vzneseny žádné připomínky, dal o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo prodej obecního pozemku pč. 349/30 v k.ú. Močovice o  
výměře 949 m2 manželům Kosovým za cenu 208.780,-Kč dle schváleného ceníku, přičemž náklady  
spojené s převodem hradí nabývající.
Výsledek hlasování:  Pro    5   Proti   0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 15/11 bylo schváleno

Před dalším bodem jednání převzal starosta opět řízení zasedání.

IX) Zvýšení bezpečnosti na silnici II/337
P. Bohatý Jiří přednesl návrh, aby pro jednání, týkající se výstavby nového silničního mostu byla 
zřízena komise a jako členy navrhl pí. Vojtěchovou Věru a p. Kristka Lubora. Starosta konstatoval, že 
nevidí jako problém účast dalších členů OZ při jednáních. Dále uvedl, že odstoupí-li KSÚS od svého 
příslibu (zřízení normám vyhovujícího chodníku na novém silničním mostu), pak zájem obce musí být 
prosazen z vyšší úrovně než je jen obecní. O návrhu na usnesení nebylo hlasováno.  



X) Jiné, závěr
Pí. Rychetská Hana upozornila na stromy a keře v korytu vodního toku, vytvářející povodňové 
nebezpečí. Dále navrhla doplnit okenní žaluzie v obecní budově čp. 96 a vybavit lavice v místním 
kostelíku novými podsedáky.
P. Truhlář Jaroslav požádal o výměnu svítidla typu LED na stožáru poblíž jeho nemovitosti za svítidlo 
sodíkové do doby než bude realizována 4. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení. 
Předsedající stanovil, že kontrola průběhu řešení výše uvedených připomínek bude provedena na 
příštím zasedání.
Závěrem předsedající poděkoval členům zastupitelstva za aktivitu při jednání.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21´50h.

Přílohy zápisu:
       1)  Prezenční listina
          

I 

Zápis byl vyhotoven dne: 

Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

Ověřovatelé:  .............................................. dne ...........................................

                      .............................................. dne ...........................................

Starosta:       .............................................. dne ...........................................

Místostarosta............................................. dne …........................................


