
Zápis č. 18/8 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 2. května 2018, od 19:30 hodin v místní úřadovně

Přítomno:    7  členů OZ       
Omluveni:      0
Hosté:            p. Tomáš Moravec, p. Michal Plánočka
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. Kristka Lubora a p. Bohatého Jiří  a zapisovatelkou   
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Kristka Lubora a  p. Bohatého Jiří  a  
zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  7     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 18/46 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. Návrhy na doplnění programu 
vznesl starosta. Předsedající pak dal hlasovat o doplněném programu jednání. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
      I)  Schválení programu zasedání
     II)  Schválení využití dotací z r. 2017  
    III)  Technické zázemí sportoviště „Cihelňák“       
    IV)  Schválení dotací a smluv na r. 2018   
     V)  Schválení Závěrečného účtu a Účetní závěrky obce za r. 2017  
    VI)  Schválení Smlouvy o dílo č. 010/2018 /veřejné osvětlení/  
   VII)  Jmenování pověřence /GDPR/ 
  VIII)  Schválení rozpočtového opatření č. 2/2018 
    IX)  Schválení Strategie rozvoje sportu v Močovicích 
     X)  Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro  7          Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 18/47 bylo schváleno.



II)  Schválení využití dotací z r. 2017
Předsedající několika větami uvedl tento bod jednání a pak předal slovo předsedům kontrolní a 
finanční komise. Ti vznesli upřesňující dotazy na zástupce místních organizací SDH a SOKOLa k 
materiálům, předloženým dle bodů č. III/1 a III/2 dotačních smluv ke kontrole hospodaření s 
poskytnutými dotacemi. S vysvětlujícími odpověďmi se spokojili a doporučili zastupitelstvu schválit 
vyúčtování finančních příspěvků. Předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo vyúčtování poskytnutých dotací dle smluv č. 1/17, 2/17, 3/17,  
4/17 a 5/17. 
Výsledek hlasování: Pro  7        Proti   0       Zdrželi se:    0 
Usnesení č. 18/48 bylo schváleno.

III)  Technické zázemí sportoviště „Cihelňák“  
Předsedající v souladu s Usnesením OZ č. 18/19 vyzval zastupitele k diskusi o nejvhodnějším 
zahradním domku pro sportovní areál v Cihelně. Zakoupení domku bylo zamítnuto a členové 
zastupitelstva se jednoznačně přiklonili k návrhu p. Titze na zhotovení objektu svépomocí. 
Předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zhotovení objektu na hřišti v Cihelně svépomocí dle náčrtu 
p. Titze.     
Výsledek hlasování:  Pro  7      Proti     0      Zdrželi se:     0  
Usnesení č. 18/49 bylo schváleno.

IV) Schválení dotací a smluv na r. 2018   
Předsedající vyzval zastupitele k diskusi k žádostem o poskytnutí dotace na r. 2018 z rozpočtu obce. 
Z jejího průběhu vyplynulo, že zastupitelé mají zájem finančně podpořit sportovní a kulturní dění v obci 
dle podaných žádostí. Následně předsedající předložil k odsouhlasení návrhy smluv č. 1/18, 2/18, 
3/18, 4/18 a 5/18 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce. Protože ani k nim nebyly 
připomínky, dal hlasovat o návrzích souhrnného usnesení. 
Návrh usnesení:

1) Zastupitelstvo obce Močovice schválilo tyto finanční dotace z rozpočtu obce:
a) TJ SOKOL Močovice z.s. .................68.250,-Kč na výdaje při činnosti v r. 2018
b) SDH Močovice …..............................30.000,-Kč  na výdaje při činnosti v r. 2018
c) p. M.P.                    ….........................9.000,-Kč  na hudbu a půjčovné masopustních kostýmů
d) p. M.P.                 …...........................5.000,-Kč  na turnaj v malé kopané v r. 2018
e) p. J.Ch.             …..............................8.000,-Kč  na 3 sportovní a 2 společenské akce v r. 2018

    2)   Zastupitelstvo obce Močovice schválilo tyto smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu obce  
uzavřené na r. 2018: Smlouva č. 1/18, č. 2/18, č. 3/18, č. 4/18 a č. 5/18. 
Výsledek hlasování:  Pro  7       Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 18/50  bylo schváleno 

V)  Schválení Závěrečného účtu a Účetní závěrky obce za r. 2017  
Předsedající konstatoval, že projednávané dokumenty včetně vyjádření nezávislého auditora byly dle 
platného zákona zveřejněny na Úřední desce. Uvedl, že ze strany občanů k nim nebyly registrovány 
žádné připomínky. Mimo jiné připomněl, že zastupitelé byli tvůrci rozpočtu a schvalovali jeho úpravy 
během roku. K vyjádření nezávislého auditora k dluhu obce, který je ve výši 87,51% průměru příjmu 
obce za poslední 4 rozpočtové roky uvedl, že dluh činí  8.005 tis. Kč a je způsoben čerpanými úvěry v 
minulých létech. Doplnil, že minimální snížení dluhu v r. 2018, požadované dle § 17 Pravidla 
rozpočtové odpovědnosti, činí 126 tis. Kč, přičemž obec dluh sníží o 3.1 mil. Kč. Pak vyzval k diskusi. 
Z ní vyplynulo, že zastupitelé byli průběžně řádně informováni o hospodaření obce a k předloženým 
dokumentům tudíž neměli žádné připomínky. Starosta ještě předložil ke schválení opatření k 
provedení nápravy nezávažných nedostatků, uvedených v bodu č. 6.B. auditorské zprávy.Předsedající 
pak přikročil k hlasování o souhrnném návrhu usnesení.  
1. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Opatření k provedení nápravy nezávažných nedostatků,  
uvedených v bodu č. 6.B.  auditorské zprávy.



2. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Závěrečný účet obce Močovice za rok 2017 a vyjádřilo  
souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
Dluh obce ve výši 87,51% průměru příjmů obce za poslední čtyři rozpočtové roky je způsoben  
čerpáním úvěrů na spolufinancování investičních akcí v minulém období a je postupně snižován  
pravidelnými splátkami.

3. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2017.

Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 18/51  bylo schváleno

VI)  Schválení Smlouvy o dílo č. 010/2018  /veřejné osvětlení/ 
Místostarosta předložil zastupitelům ke schválení Smlouvu o dílo č. 010/2018 na připoložení kabelů 
veřejného osvětlení ke kabelům nn ČEZu, uzavřenou mezi obcí a vítězem veřejné soutěže – firmou 
Elektro-instalace Havlíček, Čáslav. Vzhledem k tomu, že záležitost byla mnohokrát zastupitelstvem 
řešena, nebyly vzneseny žádné připomínky, či doplňky. Předsedající dal proto hlasovat o návrhu 
usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o dílo č. 010/2018.  
Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti   0      Zdrželi se   0
Usnesení č. 18/52   bylo schváleno

VII) Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů /GDPR/  
Starosta připomněl zastupitelům, že vzhledem k nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 
2016/679, o ochraně osobních údajů, musí obec jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. 
Doporučil včlenit sportovně kulturní komisi do komise bezpečnostně pořádkové a dosavadního 
předsedu sportovně kulturní komise, p. Vlacha Josefa, jmenovat pověřencem pro ochranu osobních 
údajů v rámci obce a mateřské školy. Z diskuse bylo patrné, že zastupitelé jsou s návrhem srozuměni 
a tak předsedající dal hlasovat o souhrnném návrhu usnesení.
Návrh usnesení:

1) Zastupitelstvo obce Močovice schválilo včlenění sportovně kulturní komise do komise  
bezpečnostně pořádkové (předseda p. Titze Libor) s platností od 2.5.2018.

2) Zastupitelstvo obce Močovice jmenovalo p. Vlacha Josefa pověřencem pro ochranu osobních  
údajů v rámci obce a místní mateřské školy s  platností od  2.5.2018.

Výsledek hlasování:   Pro     7       Proti    0       Zdrželi se    0    
Usnesení č. 18/53  bylo schváleno

VIII) Schválení Rozpočtového opatření č. 2/2018 
Předsedající předložil zastupitelům návrh úpravy rozpočtu, vyvolaný schválením smluv o poskytnutí 
dotací z rozpočtu obce dle Usnesení č. 18/50. Žádné připomínky na jeho výzvu nebyly vzneseny a tak 
dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce  Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2018.    
Výsledek hlasování:  Pro  7    Proti  0     Zdrželi se   0 
Usnesení č. 18/ 54   bylo schváleno

IX) Schválení Strategie rozvoje sportu v Močovicích
Předsedající požádal zastupitele  o diskusi k předloženému návrhu strategie rozvoje sportu v obci. 
Z té vyplynula potřeba systémově vyřešit absenci  některých sportovišť  v obci. Vzhledem k tomu, že k 
této problematice se rozvinula široká diskuse s  často protichůdnými názory, předsedající navrhl 
věnovat se této záležitosti na zasedání dne 6.6.2018. Jiné připomínky nezazněly a tak  předsedající dal 
hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo dokument Strategie rozvoje sportu v Močovicích. 



Výsledek hlasování:   Pro   7     Proti   0     Zdrželi se    0
Usnesení č. 18/55  bylo schváleno 

X)  Jiné, závěr 
P. Bohatý upozornil zastupitelstvo na blížící se výročí 100 let fotbalu v Močovicích. Z diskuse 
vyplynulo, že oslavám v r. 2019 by měla být věnována náležitá pozornost. Problematika bude 
zevrubně projednána na zasedání zastupitelstva dne 6.6.2018.

P. Vlach přednesl požadavek na vybudování dalšího místa s dětskými herními prvky a místa s 
venkovními posilovacími prvky pro dospělé. Tomuto požadavku se zastupitelstvo bude věnovat na 
svém zasedání dne 16.5.2018.  

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21´45h.

Přílohy zápisu:
       1)  Prezenční listina
       2)  Rozpočtové opatření č. 2/2018
       3)  Strategie rozvoje sportu v Močovicích

Zápis byl vyhotoven dne: 4.5.2018

Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

Ověřovatelé:  ..............................................      Starosta          …............................................... 

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


