
Zápis č. 18/10 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 6. června 2018, od 19:30 hodin v místní úřadovně

Přítomno:    6  členů OZ       
Omluveni:      p. Bohatý Jiří
Hosté:            Mgr. Kalivodová
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). Pak přivítal a představil 
pí. Kalivodovou z AVE-odpadové hospodářství Čáslav.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Vlacha Josefa a p. Titze Libora a zapisovatelkou   
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Vlacha Josefa a  p. Titze Libora a  
zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  6     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 18/62 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)  Sběr objemného komunálního odpadu  
    III)  Schválení vítěze veřejné soutěže /kaple/      
    IV)  Schválení vítěze veřejné soutěže /Separace BRKO.../  
     V)  Rozpočtové opatření č. 3/2018  
    VI)  Systémové řešení absence některých sportovišť v obci
   VII)  Diamantová svatba
  VIII)  Jiné, závěr

Výsledek hlasování: Pro  6          Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 18/63 bylo schváleno.



II)  Sběr objemného komunálního odpadu
Předsedající otevřel v souladu s bodem č. VI ze Zápisu č. 18/10 jednání o vhodnějším způsobu 
nakládání obce s objemným komunálním odpadem. Uvedl současný stav a následně předal slovo 
pí. Kalivodové. Ta nejdříve informovala zastupitele o tom, že valná většina malých obcí řeší 
problematiku objemného komunálního odpadu stejným způsobem jako Močovice, čili ukládáním do 
velkoobjemového kontejneru. Pak ale seznámila přítomné s tzv. ambulantním svozem zmíněného 
odpadu, který už praktikují některé sousední vesnice. Z diskuse, kdy pí. Kalivodová reagovala na 
dotazy zastupitelů postupně vyplynulo, že ekonomika obou typů nákládání s odpadem je takřka 
rovnocenná, přičemž při ambulantním svozu by občané ve sjednané svozové dny pouze vyložili 
odpady před svá obydlí. Tím by bylo eliminováno zneužívání současného systému. Předsedající pak 
poděkoval pí. Kalivodové za cenné informace a zastupitelé se následně sjednotili na tom, že do konce 
r. 2018 bude zachován současný typ svozu dle platné smlouvy s AVE - odpadové hospodářství a o 
možné inovaci rozhodné nové zastupitelstvo před uzavřením smlouvy na r. 2019. Předsedající pak dal 
hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo starostu sjednáním co nejpozdějšího času přistavení 
kontejnerů k nakládce odpadů.  
Výsledek hlasování: Pro  6        Proti   0       Zdrželi se:    0 
Usnesení č. 18/64 bylo schváleno.

III)  Schválení vítěze veřejné soutěže /kaple/   
Předsedající požádal předsedu výběrové komise, p. Kořínka,  o vyhodnocení veřejné soutěže, 
vypsané obcí na opravu místní kaple. Ze dvou uchazečů se vítězem soutěže stala firma DRYMAT CZ, 
s.r.o.,  která předložila cenově nejnižší nabídku. Ačkoliv nabídková cena o cca 40 tis. Kč převyšuje 
cenu předpokládanou, zastupitelé se shodli uzavřít s touto firmou smlouvu o dílo. Vzali totiž v úvahu, 
že požadavek obce na sedmiletou záruku na dílo podstatným způsobem ovlivňuje nákladovost. 
Předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo firmu DRYMAT CZ, s.r.o. jako vítěze veřejné soutěže na  
opravu místní kaple.  
Výsledek hlasování:  Pro  6      Proti     0      Zdrželi se:     0  
Usnesení č. 18/65 bylo schváleno.

IV) Schválení vítěze veřejné soutěže /Separace BRKO a .../   
Předsedající požádal předsedu výběrové komise, p. Kořínka, o vyhodnocení veřejné soutěže. Ten 
sdělil, že do soutěže přišla pouze jedna nabídka, přičemž tato nabídka cenově nepřiměřeně překročila 
podmínku zadávacího řízení. Po krátké diskusi se zastupitelé sjednotili na zrušení stávajícího 
zadávacího řízení a na následném vypsání nového zadávacího řízení s prodloužením lhůty realizace 
díla do roku  2019. Předsedající pak dal hlasovat o návrzích usnesení.
Návrhy usnesení:

                          1) Zastupitelstvo obce Močovice v souladu s kapitolou 2.14 Pokynů pro zadávání veřejných  zakázek
                          v OPŽP 2014-2020 rozhodlo o zrušení zadávacího řízení „Separace BRKO a vznik DOOR-TO- 
                          DOOR separačního   centra“, neboť ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel pouze jednu 
                          nabídku , která je pro něj ekonomicky nevýhodná..

2) Zastupitelstvo obce Močovice schválilo vypsání obdobného zadávacího řízení, avšak s  
prodlouženou lhůtou realizace do r. 2019. 
Výsledek hlasování:  Pro  6       Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 18/66  bylo schváleno 

V)  Rozpočtové opatření č.  3/2018   
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení návrh Rozpočtového opatření č. 3/2018. Jednotlivé 
položky zdůvodnil a vysvětlil, že cílem je zabezpečit proplácení faktur v souladu s nálezem auditu v 
době, kdy se nekonají zasedání zastupitelstva. V rámci diskuse zodpověděl upřesňující dotazy a pak 
dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2018 – Příloha č. 2.
Výsledek hlasování:  Pro  6     Proti    0      Zdrželi se     0



Usnesení č. 18/67  bylo schváleno

VI)  Systémové řešení absence některých sportovišť v obci
Předsedající v návaznosti na bod č. IX ze Zasedání č. 18/8 požádal zastupitele o diskusi k výše 
uvedenému tématu. V jejím průběhu přítomní postupně došli k závěru, že současný způsob 
poskytování finančních dotací z obecního rozpočtu právnickým a fyzickým osobám na úhradu 
specifikovaných nákladů, spojených s činností, resp. na nevýdělečné akce pro veřejnost, řeší i danou 
problematiku. Je ale nezbytné občanům důkladně ozřejmit, že každý má možnost finanční dotaci 
získat, přesvědčí-li zastupitelstvo o přínosu zamýšlené dotované akce pro veřejnost. Přesedající pak 
dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo starostu obce propagací finačních dotací z obecního rozpočtu  
na sportovní a společenské akce, prospěšné pro veřejnost.
Výsledek hlasování:  Pro   6      Proti     0      Zdrželi se    0
Usnesení č. 18/68 bylo schváleno

VII)  Finanční dar při příležitosti diamantové svatby
Předsedající upozornil zastupitele na skutečnost, že obec poskytuje finanční dary párům při příležitosti 
stříbrné /1.000,-Kč/ a zlaté svatby /2.000,-Kč/, avšak nemá schválený obdobný dar pro svatbu 
diamantovou. Po krátké diskusi se zastupitelstvo sjednotilo na částce 3.000,-Kč. Předsedající dal pak 
hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo finanční dar párům ve výši 3.000,-Kč při příležitosti  
diamantové svatby. 
Výsledek hlasování:   Pro    6        Proti     0       Zdrželi se    0 
Usnesení č. 18/69 bylo schváleno

VIII)  Jiné, závěr
Na výzvu předsedajícího p. Titze informoval o postupu prací dle Usnesení OZ č. 18/49 /objekt v 
Cihelňáku/.
Starosta informoval o smlouvě s insolvenčním správcem, o termínu vypsání dotace na rekonstrukci 
budovy mateřské školky, o zahájení prací na silničním mostu přes Klejnarku a s tím souvisejícími 
objízdnými trasami. Požádal o příspěvky do místního periodika.
P. Titze připomněl záměr obce sbírat přepálený olej z domácností.
P. Vlach informoval o své aktivitě na sociálních sítích ve věci dětských herních prvků a venkovních 
posilovacích prvků pro dospělé dle bodu č. V ze zasedání č. 18/10.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20´45h.

Přílohy zápisu:
      
 1)  Prezenční listina
 2)  Rozpočtové opatření č. 3/2018      

Zápis byl vyhotoven dne: 10.6.2018

Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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




