
Zápis č. 18/15 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 7. listopadu 2018, od 19:30 hodin v místní úřadovně

Přítomno:    7  členů OZ       
Omluveni:             -
Hosté:                  -
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. Bohatého Jiří a p. Chvátila Josefa a zapisovatelkou   
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Chvátila Josefa a  p. Bohatého Jiří 
a zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  7     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 13/18 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. Návrh na doplnění programu 
vznesl místostarosta. Předsedající pak dal hlasovat o doplněném programu jednání. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
      I)  Schválení programu zasedání
     II)  Volba členů finančního výboru a schválení členů komisí 
    III)  Odměny členů zastupitelstva       
    IV)  Pověření k zastupování v Mikroregionu Dubina   
     V)  Jednací řád zastupitelstva   
    VI)  Schválení výsledku výběrového řízení  
   VII)  OZV č 1/18 
  VIII)  Smlouvy obce  s VHS Vrchlice-Maleč a Českou pojišťovnou /čp. 144/
    IX)  Dodatek č. 1 /protierozní příkop/ 
     X)  Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků 
    XI) Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro  7          Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 14/18 bylo schváleno.



II)  Volba členů finančního výboru a schválení členů komisí
Předsedající vyzval předsedkyni finančního výboru k návrhu kandidátů na členy finančního výboru. 
Pí. Vojtěchová navrhla p. Bohatého Jiří a p. Radima Balhara. Další návrhy nebyly členy zastupitelstva 
podány. 
Předsedající dále vyzval přítomné k podávání návrhů na členy komisí. Byly podány následující návrhy:
P. Kořínek navrhl do dotační komise pí. Lucii Janglovou a pí. Jaroslavu Kořínkovou.
P. Chvátil navrhl do komise sportovní p. Josefa Vlacha a p. Petra Tesaře.
Jiné návrhy nebyly v rámci diskuse vzneseny. Předsedající proto dal hlasovat o souhrnném usnesení. 
Návrh souhrnného usnesení:

1. Zastupitelstvo obce Močovice volí členy finančního výboru p. Bohatého Jiří a p. Radima 
Balhara.

2. Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje tyto členy komisí:
           pí. Lucie Janglová, pí. Jaroslava Kořínková               ...dotační komise 
             p. Josef Vlach, p. Petr Tesař                                    ...sportovní komise
Výsledek hlasování: Pro  7        Proti   0       Zdrželi se:    0 
Usnesení č. 15/18 bylo schváleno.

III)  Odměny členů zastupitelstva   
Předsedající doporučil ve věci odměn zastupitelů potvrdit platnost Usnesení č. 12 z Ustavujícího 
zasedání OZ dne 5.11.2014, resp. Usnesení č. 17/115, na jehož platnost upozornil p. Bohatý. 
Následně požádal předsedkyni finančního výboru o vypracování návrhu odměn dle Nařízení vlády 
č. 202/2018 Sb..                        
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice potvrdilo platnost Usnesení č. 17/115 a pověřilo předsedkyni finančního  
výboru vypracováním návrhu odměn zastupitelům obce dle  Nařízení vlády č. 202/2018 Sb. 
k 1.1.2019.    
Výsledek hlasování:  Pro  7      Proti     0      Zdrželi se:     0  
Usnesení č. 16/18 bylo schváleno.

IV) Pověření k zastupování v Mikroregionu Dubina   
Předsedající doporučil jako zástupce obce v Mikroregionu Dubina starostu. Další návrhy nebyly 
podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo zastupováním v Mikroregionu Dubina starostu.  
Výsledek hlasování:  Pro  7       Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 17/18  bylo schváleno 

V)  Jednací řád zastupitelstva  
Starosta požádal zastupitele o návrhy na aktualizaci Jednacího řádu zastupitelstva z r. 2013. 
Pí. Vojtěchová rozdala zastupitelům jí vypracovaný návrh jednacího řádu. Vzhledem k tomu, že 
zastupitelé si tento návrh musí prostudovat, předsedající navrhl přesunout projednání tohoto bodu 
programu na zasedání dne 12.12.2018. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo předsedajícího zařazením bodu č. V) Jednací řád zastupitelstva 
na zasedání OZ dne 12.12.2018. 
Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 18/18  bylo schváleno

VI)  Schválení výsledku výběrového řízení    
Místostarosta seznámil zastupitele s výsledky výběrového řízení a doporučením hodnotící komise 
v rámci projektu Separace BRKO a vznik DOOR - TO - DOOR separačního centra  k přijetí nabídek:

− výstavba separačního centra … Stavitelství-Mutl , s.r.o. Kutná Hora
− kompostéry                            … JRK Česká republika, s.r.o. Praha 

Zastupitelé se v rámci diskuse přiklonili k návrhu hodnotící komise.
Návrh usnesení:



Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo starostu uzavřením smluv s firmou Stavitelství-MUTL, s.r.o. 
Kutná Hora a firmou  JRK ČR, s.r.o. Praha, vítězi veřejné soutěže na dílo Separace BRKO a vznik  
DOOR-TO-DOOR separačního centra. 
Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti   0      Zdrželi se   0
Usnesení č. 19/18   bylo schváleno

VII) OZV č. 1/18  
Předsedající předložil návrh OZV č. 1/18, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů. Vzhledem k tomu, že se návrh 
neodchyluje od obdobné loňské vyhlášky, nebyly v rámci diskuse vzneseny žádné připomínky, či 
dodatky. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje OZV č. 1, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů.
Výsledek hlasování:  Pro    7        Proti    0       Zdrželi se    0
Usnesení č. 20/18  bylo schváleno

VIII) Smlouvy obce s VHS Vrchlice-Maleč a Českou pojišťovnou /čp. 144/
Předsedající a místostarosta předložili ke schválení smlouvu s VHS, resp. upravenou smlouvu s 
Českou pojišťovnou. Obojí se týká nově zakoupeného objektu čp. 144. Zastupiteli nebyly vzneseny 
žádné připomínky.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce  Močovice schvaluje Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod 
č. SML-2018-400-001023, uzavřenou mezi obcí a VHS Vrchlice-Maleč a změnu pojistné smlouvy 
č. 86336730-15, uzavřené mezi obcí a Českou pojišťovnou.    
Výsledek hlasování:  Pro  7    Proti  0     Zdrželi se   0 
Usnesení č. 21/ 18   bylo schváleno

IX)  Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků
Pí. Vojtěchová seznámila zastupitelstvo s důvodem žádosti o souhlasné prohlášení o shodě na 
průběhu hranic pozemků. Zastupitelé konstatovali, že obdobné žádosti občanů budou  v důsledku 
zpřesnění hranic pozemků běžné a shodli se tudíž na kladném vyřízení žádosti.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce podpisem Souhlasného prohlášení o shodě 
na průběhu hranic pozemků parc. č. 64/28, 64/29, 542/2.
Výsledek hlasování:   Pro   7     Proti   0    Zdrželi se:   0
Usnesení č. 22/18  bylo schváleno

IX) Jiné, závěr
1. Starosta informoval o účasti obce na podpisové akci Mikroregionu Čáslavsko ve věci navážení kalů 
na skládku společnosti AVE CZ, odpadové hospodářství.  
2. P. Chvátil požádal o opravu vodovodní baterie v budově čp. 96 /zdravotní středisko/.
3. P. Truhlář požádal o údaje  vykazující poruchovost  technologií, osazených v jímkách obecní tlakové 
kanalizace. 
4. P. Vlach informoval o problémech motoristů v místě změny šíře vozovky na silnici č. III/337/21
před hasičskou zbrojnicí a požádal o bezpečnostně dopravní opatření.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21´45h.

Přílohy zápisu:
       1)  Prezenční listina
       2)  OZV č. 1/18     
       



Zápis byl vyhotoven dne: 11.11.2018

Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


