
Zápis č. 18/11 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 20. června 2018, od 19:30 hodin v místní úřadovně

Přítomno:    7  členů OZ       
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. 18/70 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. Požádal o návrhy na doplnění 
programu zasedání. Žádné nebyly vzneseny a tak dal hlasovat o programu jednání. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
      I)  Schválení programu zasedání
     II)  Usnesení č. 18/40 – jez na říčním toku  
    III)  Smlouva o odvozu použitých rostlinných olejů       
    IV)  Smlouva s vítězem veřejné soutěže /kaple/  
     V)  Jiné, závěr

Výsledek hlasování: Pro  7          Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 18/71 bylo schváleno.

II)  Usnesení č. 18/40 – jez na říčním toku 
Předsedající v souladu s  Usnesením č. 18/40 zařadil do jednání problematiku jezu na ř. km 19,350 
toku Klejnarka. Po úvodu, v němž připomněl základní údaje z předchozího jednání, předal slovo 
místostarostovi obce. Ten informoval zastupitele o možnosti získat odborný posudek jezu v rámci 
dotace na pasporty obecního majetku a na vypracování strategických dokumentů obce. Přítomní se 
pak shodli na tom, že obec proto nevyužije nabídku předloženou firmou VODNÍ DÍLA -TB, a.s. Praha
a předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice neschválilo cenovou nabídku firmy VODNÍ DÍLA  -TB Praha, a.s.  na  
zpracování odborného posudku technického stavu jezu.   
Výsledek hlasování: Pro  7        Proti   0       Zdrželi se:    0 
Usnesení č. 18/72 bylo schváleno.

III)  Smlouva o odvozu použitých rostlinných olejů   
Předsedající předložil ke schválení Rámcovou smlouvu o odvozu odpadů, odpovídajících kódu 
200 125. Krátce vysvětlil způsob ukládání použitých rostlinných olejů občany v místní hospodě 
a zmínil informování veřejnosti o této záležitosti obecním periodikem. Pak požádal o připomínky. 
Žádné nebyly vzneseny a tak dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rámcovou smlouvu o odvozu odpadů kódu 200 125,  
uzavřenou mezi obcí a firmou DALEM.   
Výsledek hlasování:  Pro  7      Proti     0      Zdrželi se:     0  
Usnesení č. 18/73 bylo schváleno.

IV)  Smlouva s vítězem veřejné soutěže /kaple/
Předsedající předložil ke schválení smlouvu o dílo na opravu kaple. Požádal o případné připomínky. 
Doplňující otázky zodpověděl místostarosta. Předsedající pak dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:

                          Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o dílo na provedení stavby č. 05/OM/2018   
- Oprava kaple Močovice – uzavřenou mezi obcí a firmou DRYMAT.CZ, s.r.o..
Výsledek hlasování:  Pro  7       Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 18/74  bylo schváleno 

V)  Jiné, závěr
Na výzvu předsedajícího pan Titze informoval o postupu prací dle Usnesení OZ č. 18/49 /objekt v 
Cihelňáku/.
P. Titze a pí. Vojtěchová požádali o projektovou dokumentaci k rekonstruované hřbitovní zdi. V této 
souvislosti místostarosta zdůraznil, že stavba je dozorována stavebním dozorem.
Pí. Vojtěchová požádala o informaci k údajnému poklesu jímky tlakové kanalizace na pozemku 
parc.č. 349/24 v lokalitě Cihelna. Místostarosta vysvětlil, že záležitost nechal vyhodnotit už koncem 
minulého roku stavebním dozorem. Ten neshledal závadu. Vzhledem k opakované stížnosti majitele 
pozemku proběhne další šetření, s jehož výsledkem místostarosta seznámí zastupitele na příštím 
zasedání. 
Pí. Vojtěchová předložila návrh na úpravu koryta Klejnarky obcí v zátočině za mostem  za využití 
mechanizace zhotovitele nového mostu . Starosta vysvětlil, že majitelem toku je Povodí Labe, a že 
obec tudíž nemůže o své vůli provést navrhovaný zásah. Na příštím zasedání bude starosta 
informovat o plánovaných aktivitách Povodí Labe na předmětném toku.  
P. Kristek upozornil na nevýrazné dopravní značení na křižovatce u čp. 8.  Starosta bude v této 
záležitosti kontaktovat SÚS Čáslav a na příštím zasedání podá informaci.  
Starosta upozornil na termín /31.7.2018/ odevzdání kandidátních listin pro komunální volby.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20´35h.

Přílohy zápisu:
  1)  Prezenční listina
       
Zápis byl vyhotoven dne: 23.6.2018

Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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




