
Zápis č. 18/9 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 16. května 2018, od 19:30 hodin v místní úřadovně

Přítomno:    6  členů OZ       
Omluveni:      p. Vlach Josef
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  6 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  6     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 18/56 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)  Vyhodnocení nabídek k Záměru obce č. 2/18/Z  
    III)  Schválení smluv o výpůjčce motorových pil      
    IV)  Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období  
     V)  Dětské herní prvky a venkovní posilovací prvky pro dospělé
    VI)  Jiné, závěr

Výsledek hlasování: Pro  6          Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 18/57 bylo schváleno.

II)  Vyhodnocení nabídek k Záměru obce č. 2/18/Z
Předsedající předložil zastupitelům k vyhodnocení nabídku pí. J.S., zastoupené p. P.S., bytem tamtéž, 
která byla podaná jako jediná. Vzhledem k tomu, že nabídka vyhověla podmínkám, stanoveným 
Záměrem obce č. 2/18/Z, nebyly zastupiteli vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal proto 
hlasovat o návrhu usnesení k prodeji části pozemku o výměře 23 m2, vydělené z obecního pozemku 



parc. č. 569/1 /ostatní plocha/ v k.ú. Močovice, vedeného na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj, Katastrální  pracoviště Kutná Hora, za zájemkyní navrhovanou cenu 100,-Kč/m2.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo prodej části obecního pozemku, specifikované Záměrem obce  
č. 2/18/Z, paní J.S., za nabídnutou cenu 100,-Kč/m2, přičemž náklady spojené s převodem 
nemovitosti hradí nabyvatelka.   
Výsledek hlasování: Pro  6        Proti   0       Zdrželi se:    0 
Usnesení č. 18/58 bylo schváleno.

III)  Schválení smluv o výpůjčce motorových pil  
Předsedající požádal zastupitele o projednání návrhu smluv o výpůjčce motorových pil, uzavíraných 
obcí jako vypůjčitelem a členy zásahové jednotky SDH Močovice jako půjčiteli. Předeslal, že se jedná 
o doporučený postup HZS Středočeského kraje, řešící používání soukromých pil při akcích SDH. Pak 
zodpověděl upřesňující dotazy a následně dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvy o výpůjčce motorových pil. 
Výsledek hlasování:  Pro  6      Proti     0      Zdrželi se:     0  
Usnesení č. 18/59 bylo schváleno.

IV) Stanovení počtu členů zastupitelstva na další volební období   
Předsedající připomněl zastupitelstvu jeho povinnost, vyplývající ze zák. č. 128/2000Sb., o obcích, 
stanovit v zákonné lhůtě počet členů zastupitelstva pro další volební období. Navrhl ponechat v 
platnosti dosavadní model a vyzval k diskusi. Z té vyplynul jednotný názor a tak dal hlasovat o návrhu 
usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice stanovilo sedmičlenné zastupitelstvo obce na další volební období.  
Výsledek hlasování:  Pro  6       Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 18/60  bylo schváleno 

V)  Dětské herní prvky a  venkovní posilovací prvky pro dospělé  
Předsedající v úvodu navázal na požadavek p. Vlacha Josefa, přednesený na minulém zasedání, 
týkající se volnočasového vyžití dětí a dospělých v obci. Pak vyzval k diskusi. Z té jednoznačně 
vyplynulo, že zastupitelé mají velký zájem obohatit obecní sportovní a rekreační inventář o další 
dětské herní prvky a o venkovní posilovací prvky pro dospělé. Přestože bylo vysloveno mnoho 
návrhů /park u školky, Cihelňák, fotbalové hřiště, zahrada u čp. 144-obcí kupovaná nemovitost , 
zahrada u čp. 96-zdravotní středisko/ zastupitelé se v závěru přiklonili k záměru dát možnost 
občanům, aby k řešení této problematiky přispěli svými názory. Podnět k této spolupráci s veřejností 
bude dán výzvou v Močovickém čtvrtletníku č. 25. Návrhy občanů se tak stanou podkladem pro další 
postup obce v dané problematice. Předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo postup pro doplňování dětských herních prvků a venkovních  
posilovacích prvků pro dospělé do obecního inventáře. 
Výsledek hlasování:  Pro  6     Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 18/61  bylo schváleno

VI)  Jiné, závěr  
P. Titze informoval o postupu prací dle Usnesení OZ č. 18/49 /objekt v Cihelňáku/.

P. Kristek upozornil na nevhodné chování občanů při ukládání komunálního odpadu do 
velkoobjemového kontejneru a požádal o zavedení vhodnějšího systému. 
Tomuto požadavku se zastupitelstvo bude věnovat na svém zasedání dne 6.6.2018. 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20´40h.

Přílohy zápisu:



      
 1)  Prezenční listina
       

Zápis byl vyhotoven dne: 20.5.2018

Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


