
Zápis č. 20/02 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 

 
Obec Močovice  
Zastupitelstvo obce Močovice                                                    
 
                                                             Zápis 
           ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice konaného dne 29. dubna 2020 
                                                  od 19,30 hodin v místní sokolovně 
Přítomno:               7 členů OZ 
Občané:                  p. Kristek, p. Cypra, p. Potměšil, p. Nevole, p. Kvaček   
Předsedající:          starosta 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Močovice (dále též jako "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19.30 
hod. starostou obce Milanem Kosem (dále jako "předsedající"). Zasedání bylo řádně svoláno 
a informace o něm byla zveřejněna na Úřední desce Obecního úřadu Močovice a vyhlášena 
obecním rozhlasem. Předsedající schůze konstatoval, že je přítomno všech 7 členů 
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 Zákona o obcích). Paní 
Vojtěchová a pan Truhlář na začátku zasedání oznámili, že budou pořizovat audiozáznam.  
 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Truhláře a pana Chvátila, zapisovatelkou 
paní Vojtěchovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Truhláře Jaroslava a p. Chvátila 
Josefa, zapisovatelem paní Vojtěchovou Věru.                                                                                                        
Výsledek hlasování:        Pro  7        Proti  0        Zdrželi se  0 
Usnesení č. 16/20 bylo schváleno. 
 

I)  Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, s úpravami proti pozvánce a informaci 
zveřejněné na úřední desce. Další doplnění programu přednesl předsedající a místostarosta. 
Informace p.Truhláře zařazena do jiného.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání: 
      I)  Schválení programu zasedání 
     II)  Projednání zápisu z předchozího zasedání 
    III)  Kontrola usnesení z předchozího zasedání   
    IV)  Smlouva o poskytování služeb a Dodatek č. 1 / webová aplikace WEGAS/ 
     V)  Smlouva o prodeji zametacího vozu      
    VI)  Rozpočtové opatření č. 1/2020          
   VII)  Vyhodnocení čerpání dotací z rozpočtu obce za r. 2019 
  VIII)  Schválení dotací z rozpočtu obce za r. 2020 
    IX)  Zpráva finančního výboru o provedené kontrole 
     X)  Smlouva s firmou GORDIC  
    XI)  Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod 
   XII)  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přezkoumání hospodaření obce                                                                          
   XIII) Smlouva č. 1437/B1/2020 s SFDI 
   XIV) Jiné, závěr 
Výsledek hlasování:    Pro    7         Proti    0            Zdrželi se    0 
Usnesení č. 17/20 bylo schváleno. 
 

II)  Projednání zápisu z předchozího zasedání  



Starosta uvedl problematiku se zápisem č. 19/11, kdy se zastupitelé neshodli na tom, jaké 
přílohy ho budou doplňovat a následujícího zápisu č. 20/01. Nové další návrhy již 
zapisovatelka nepodala. Podle ní se mají vyjádřit ověřovatelé. Starosta navrhl zastupitelstvu, 
aby zápis č. 19/11 obsahoval dvě přílohy č.1 a č. 6 - prezenční listinu a rozpočtové opatření č. 
7/19. Pan Truhlář jako ověřovatel tohoto zápisu se vyjádřil, že ho schválil i s přílohou č. 7 
Doporučení kontrolního výboru priority péče o vzhled obce Močovice a dává tedy protinávrh. 
Před hlasováním ještě upozornila předsedajícího zapisovatelka, že by se měl každý zastupitel 
vyjádřit a zdůvodnit svůj postoj. Starosta uvedl, že toto již bylo řečeno a prodiskutováno. Své 
vyjádření k návrhu přílohy k zápisu č. 19/11, délky zápisu, vyjadřování zastupitelů, úkolování 
kontrolního výboru podal i pan Potměšil a přečetl vyjádření odboru veřejné správy 
z ministerstva vnitra (MV). Starosta okomentoval, že to byla jeho verze, kterou předkládal MV. 
Dále dal starosta hlasovat postupně o obou návrzích.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje návrh zápisu č. 19/11 včetně příloh č. 1, 6 a 7.  
Výsledek hlasování:   Pro 2 /Vojtěchová, Truhlář/   Proti  4 /Kos, Kořínek, Chvátil, Vlach/ Zdrželi 
se /Titze Libor/       
Usnesení č. 18/20 nebylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje návrh zápisu č. 19/11 včetně příloh č. 1 a 6. 
Výsledek hlasování:   Pro 4 /Kos, Kořínek, Chvátil, Vlach/  Proti  2 /Vojtěchová, Truhlář/                                           
Zdrželi se /Titze Libor/ 
Usnesení č. 19/20 bylo schváleno 
 
K zápisu ze zasedání z 29.1. 2020 zapisovatelka uvedla, že věcné připomínky k zápisu č. 
20/01 do něj zapracovala, citace vynechala a přepsala je. K délce zápisu č. 20/01 uvedla, že 
kontroverzní body byly přesně rozepsány dopodrobna tak, jak se kdo vyjadřoval. Starosta i 
místostarosta dodali, že neodpovídá schválenému novému jednacímu řádu. Pan Potměšil 
podal vyjádření metodiky MV k jednacímu řádu a k zápisu. Zapisovatelka upozornila na 
vyjádření ověřovatelů. Pan Titze se vyjádřil, že ho schválí, pan Vlach, že je jednostranně 
vedený a dlouhý. Starosta uvedl, že ho ověřovatelé nepodepsali a nechal hlasovat. Po 
hlasování upozornil na poučení se z takových situací do budoucna.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje návrh zápisu č. 20/01. 
Výsledek hlasování:  Pro 3 /Vojtěchová, Titze, Truhlář/  Proti  4 /Kos, Kořínek, Chvátil, Vlach/ 
Zdrželi se 0    
Usnesení č. 20/20 nebylo schváleno 

 
III)  Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
Starosta shrnul. Darovací smlouva pro MN Čáslav schválena. Dodatek č. 12 ke smlouvě 
s dopravcem Arrivou neschválen, bude nový návrh. Obchodní smlouva se ZERS schválena. 
Sponzorská smlouva s ZDV Krchleby schválena. Rozpočtové opatření č. 8/19 schváleno, 
dodrženo. Odměny občanům rozděleny. Dopis náměstka ministerstva vnitra o odměnách 
zastupitelů prodiskutován, odměny zůstaly na stejné výši. Změna využití území /cvičná 
hasičská dráha u hřiště/ splněno, plocha je připravená. Poděkování patří ZDV Krchleby a panu 
D. V. Při této příležitosti se zastupitelé shodli na zabezpečení stávající dráhy vpravo pod 
svahem směrem k fotbalovému hřišti kolíky proti vjíždění aut a těžší techniky. O přechodné 
úpravě okolí místa bioodpadu starosta informoval. Vše bude prodiskutováno v rámci určení 
nového místa na bioodpad (počítá se s „průmyslovou zónou“ v okolí firmy Allium) a poté s 
konečným řešením. Jednoduchá projektová dokumentace na rekonstrukci objektu kovárny 
zatím není, protože nejsou volné kapacity projektantů. Při této příležitosti paní Vojtěchová 
upozornila na čerstvou dotaci na rekonstrukci hasičských zbrojnic a techniky. Místostarosta 



uvedl, že se naší jednotky netýká. Pořízení hudebního CD s licencí zatím neuskutečněno, 
bude domluva s Mikroregionem.  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení 
ze zasedání OZ č. 20/01.  
Výsledek hlasování:   Pro     7       Proti       0          Zdrželi se        0 
Usnesení č. 21/20 bylo schváleno 
 

IV) Smlouva o poskytování služeb a Dodatek č. 1 /webová aplikace WEGAS/  
Místostarosta vysvětlil podstatu služby webové geografické aplikace WEGAS, která souvisí se 
strategickými dokumenty, jejíž výsledky potom budou k dispozici na obecním webu pro občany 
a umožní interaktivní formu prohlížení a vyhledávání. Doporučuje tuto smlouvu schválit. 
Zodpověděl všechny dotazy p. Truhláře a paní Vojtěchové týkající se např. objemu dat ve 
smlouvě, cenu za služby v dodatku, problémy s možnou kompatibilitou s našimi webovými 
stránkami co se týká dimenzovatelnosti našich stránek a zaručil se, že smlouva je pro obec 
výhodná i ekonomicky. Ujistil zastupitele, že pokud bude fakturace pro obec nevýhodná, lze 
smlouvu kdykoliv vypovědět. Též zdůraznil významnost a přínos Strategických dokumentů pro 
obec, na nichž se finančně podílí obec pouhými 5%. Kritika pasportizace hřbitova zazněla od 
paní Vojtěchové. Rovněž i starosta upozornil při této příležitosti na velký význam Strategických 
dokumentů, a co se týká dotací, na snižování % podílu státu na těchto titulech.  
 
Návrh usnesení:                                                                         
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o poskytování služeb a  Dodatek č. 1 této 
smlouvy pro webovou aplikaci WEGAS, uzavřenou mezi obcí a firmou ENVIPARTNER, s.r.o. 
Brno za cenu služby 340,-Kč /měsíc (bez DPH).   
Výsledek hlasování:   Pro     7       Proti        0         Zdrželi se       0 
Usnesení č. 22/20 bylo schváleno 

 
V) Smlouva o prodeji zametacího vozu 
Předsedající shrnul, že všechny dokumenty potřebné k tomuto bodu zastupitelé dostali, i ty 
které si vyžádali, protože smlouva o smlouvě budoucí se schvalovala v 9/2014 a většina 
nynějších zastupitelů nebyla zastupiteli. Místostarosta vysvětlil podstatu nákupu a nynějšího 
prodeje zametacího vozu, rovněž i výhodné finanční vyrovnání pro obec se ZDV Krchleby. 
Potřebná údržba obce Močovice a spolupráce se ZDV Krchleby bude zachována. Zastupitelé 
vyslovili za vstřícnost družstva obci velké poděkování.  Místostarosta jen upozornil na drobnou 
chybu v datu ve smlouvě, která bude opravena.    
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Kupní smlouvu na prodej a koupi zametacího vozu, 
uzavřenou mezi obcí a ZDV Krchleby, a.s. dle Smlouvy o smlouvě budoucí z 20.9.2014. 
Výsledek hlasování:  Pro   7         Proti      0           Zdrželi se       0      
Usnesení č. 23/20  bylo schváleno. 

 
VI) Rozpočtové opatření č. 1/2020  

Starosta i místostarosta objasnili podstatu tohoto rozpočtového opatření. Starosta konstatoval, 
že obec má dostatečnou finanční rezervu na rozpracované projekty a zatím ji nic nebrzdí 
v plánování dalších. Položku uvedenou navíc za potřebnou opravu a údržbu protierozního 
příkopu ve východní části KÚ Močovice (40 000,-Kč) starosta zastupitelům objasnil.  
   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2020.   
Výsledek hlasování:  Pro  7       Proti   0         Zdrželi se  0    
Usnesení č. 24/20 bylo schváleno 



 

VII)  Vyhodnocení čerpání dotací z rozpočtu obce za r. 2019  
Starosta vyzval předsedu kontrolního výboru pana Titze, aby se za kontrolní výbor (KV) vyjádřil 
k čerpání dotací z rozpočtu obce za rok 2019. K bodu se rozvinula bohatá a rozporuplná 
diskuse s různými názory např. na časovou souslednost podávání žádostí, uzavírání smluv a 
vyúčtování, dále souhrnné účtenky s nápisem občerstvení, využití finančních prostředků z 
dotace. Místostarosta shrnul, že cílem rozdělování dotací z obecního rozpočtu je podpora 
spolků v obci, na čemž se samozřejmě všichni zastupitelé shodli. K rozporuplným věcem 
v dokumentech se vyjádřila i členka KV paní Vojtěchová, svůj komentář připojili hlavně starosta 
a místostarosta. Starosta seznámil s příjmy a výdaji v rozpočtu SDH Močovice, s požadavky 
na proplacení čerpání Sokola Močovice na rok 2020 a zdůraznil, že OZ počítá se sumou 
150.000,-Kč při rozdělování financí z obecních prostředků na dotace (nevýdělečné akce pro 
veřejnost).    

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí Zápis kontrolního výboru obce Močovice o 
provedené kontrole čerpání dotací z rozpočtu obce za r. 2019 na nevýdělečné akce pro 
veřejnost.  
Výsledek hlasování:  Pro   7      Proti    0       Zdrželi se     0 
Usnesení č. 25/20 bylo schváleno 
 

VIII)  Schválení dotací z rozpočtu obce na r. 2020 
Tento bod navazoval na předchozí bod a diskuse se prolínala. Starosta dále zdůraznil, že 
čerpání dotací pro spolky a jednotlivce nyní rozpočet obce nezatíží. Před hlasováním vyjádřila 
názor paní Vojtěchová se shodě s doporučením KV pozastavit vyplácení dotací z obecního 
rozpočtu za současné situace s koronavirem a doporučila dotace čerpat individuálně na 
konkrétní věci, konkrétní akci a v potřebný čas. Starosta vysvětlil, že by to přineslo plno 
komplikací, např. svolávání obecního zastupitelstva pro schvalování smluv. K předloženým 
účtenkám žadatele p. M. P. uvedla paní Vojtěchová, že je pro proplacení nákladů na hudbu, 
ne pro proplacení účtu za občerstvení, protože účtenka neuvádí položky v celkové sumě za 
občerstvení. Rovněž je podle ní špatné, že u tohoto vyúčtování není předem uzavřena 
smlouva. Starosta reagoval, že čerpat finanční prostředky lze celý rok, nikoliv až od data 
uzavření smlouvy. Dotaz paní Vojtěchové na rozdílná čísla uváděných běžných účtů Sokola v 
r. 2017 a v dnešní žádosti zodpověděl místostarosta i starosta – důvodem je přechod Sokola 
k jiné bance, kde mají účet veden zdarma.  
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje finanční příspěvek žadatelce Jaromíře Nevolové  
ve výši 10.000,-Kč.   
Výsledek hlasování:  Pro   5      Proti  1 /Vojtěchová/   Zdrželi se  1 /Truhlář/ 
Usnesení č. 26/20 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje finanční příspěvek žadateli Miroslavu Patákovi  
ve výši 7.000,-Kč. 
Výsledek hlasování:  Pro   5     Proti   1 /Vojtěchová/  Zdrželi se  1 /Truhlář/ 
Usnesení č. 27/20 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje finanční příspěvek žadateli Michalu Plánočkovi  
ve výši 8.500,-Kč. 
Výsledek hlasování:  Pro   5    Proti 1 /Vojtěchová/    Zdrželi se  1 /Truhlář/ 
Usnesení č. 28/20 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje finanční příspěvek SOKOLu Močovice, z.s. 
ve výši 68.000,-Kč. 
Výsledek hlasování:  Pro   4    Proti  1 /Vojtěchová/    Zdrželi se 2 /Titze, Truhlář/ 
Usnesení č. 29/20 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje finanční příspěvek SDH Močovice ve výši 30.000,-Kč. 
Výsledek hlasování:  Pro   5   Proti  1 /Vojtěchová/    Zdrželi se 1 /Truhlář/ 
Usnesení č. 30/20 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje finanční příspěvek žadateli Josefu Chvátilovi 
ve výši 7.000,-Kč. 
Výsledek hlasování:  Pro   4   Proti  1 /Vojtěchová/   Zdrželi se 2 /Truhlář, Chvátil/ 
Usnesení č. 31/20 bylo schváleno 
 

IX)  Zpráva finančního výboru o provedené kontrole  
Starosta vyzval předsedkyni finančního výboru. Paní Vojtěchová uvedla, že za finanční výbor 
upravenou zprávu o kontrole kabin na základě připomínek místostarosty odeslala starostovi 
před 2 měsíci. Vyjádření kontrolovaného orgánu obdržela několik dní před zasedáním OZ, 
proto není celá zpráva zkompletovaná i s vyjádřením kontrolované osoby a nemá podpis další 
kontrolující osoby člena finančního výboru p. Radima Balhara. Starosta sdělil, že všechny 
podklady ke zprávě zastupitelé dostali, byla prodiskutována při minulém zasedání, takže 
navrhuje projednání dokončit. Vysvětlil, proč se kabiny staly majetkem obce, proč se musely 
v tak krátkém časovém terminu opravit, které místnosti se měly opravovat a jak, kolik peněz 
šlo  na opravu z obecního rozpočtu. Dále jaké práce se udělaly svépomocí, jaké firmou a 
problémy, které s tím vznikly. Vysvětlil průběh zákonného způsobu výběru dodavatele, 
vyúčtování bouracích prací. Dále popsal důvody vytýkané časové souslednosti předání 
staveniště a podepsání smlouvy o dílo. Vyjádřil se k vícepracem, ke schválování dodatků ke 
smlouvě, které byly v podmínkách. Tím zdůvodnil, že by práce nebyla do požadovaného 
termínu vůbec hotova. Uznal i některé chyby, které se staly, zejména rozpor mezi skutečností 
a papírovou dokumentací. Též další důvody, které byly v rozporu se smlouvou, a to nevést 
stavební deník a nepožadovat po firmě stavební dokumentaci. Uvedl, že nešlo o stavbu, ale o 
opravu a v tomto případě se nemá postupovat podle smlouvy, která podléhá stavebnímu 
zákonu. Místo stavebního deníku byl předložen položkový rozpočet, který byl dostatečný. 
Místostarosta k tomuto řekl, že nešlo o stavbu, tudíž nemuselo být vyjádření stavebního úřadu, 
šlo o pouhou opravu a rozsah prací nepodléhal stavebnímu zákonu. Uznal, že jeho 
nedopatřením byla užita obcí pravidelně používaná smlouva, kde nedošlo k vymazání věty o 
předání projektové dokumentaci zhotovitele. K této opravě totiž obec nechala zpracovat pouze 
rozsah prací v položkovém rozpočtu, bez projektové dokumentace.  Paní Vojtěchová dodala, 
že cílem kontroly nebyla kompromitace kontrolované osoby, ale náprava možných chyb a 
ochrana zastupitelů proti nim. Starosta dodal, že celkový rozpočet akce překročen nebyl a 
oprava sportovních kabin v obci Močovice byla dokončena v termínu. Pan Potměšil se vyjádřil 
též k definici víceprací a uzavírání dodatků ke smlouvě, nutnosti vedení stavebního deníku a 
možnostem kdo jej může vést. Dle sdělení místostarosty je finančním výborem plánovaná další 
kontrola, a to hřbitovní zeď. Předsedkyně finančního výboru sdělila, že termín kontroly bude 
místostarostovi s dostatečným časovým předstihem sdělen.   
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí Zprávu o provedené kontrole z kontrolní akce 
č. 1 – Oprava sportovních kabin obce Močovice a pověřuje starostu důsledným dodržováním 
sjednaných ustanovení v obci uzavíraných smluv.   
Výsledek hlasování:  Pro   7     Proti    0       Zdrželi se     0 
Usnesení č. 32/20 bylo schváleno 
 



X)  Smlouva s firmou GORDIC 
Starosta zdůvodnil nutnost a význam užívání účetního systému Gordic hospodářkou obce.    
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu na dodávku kopie programového produktu, 
převod práv k jeho užití na nabyvatele a na poskytování služeb k tomuto produktu, uzavřenou 
mezi obcí a firmou GORDIC spol. s r.o. Jihlava.  
Výsledek hlasování:  Pro   7     Proti    0      Zdrželi se     0 
Usnesení č. 33/20 bylo schváleno 
 

XI)  Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod 
Starosta uvedl problematiku a ověřil limit dodávky vody ve smlouvě na připomínku pana 
Truhláře. Smlouva je dle starosty v pořádku a doporučuje ji schválit.  
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod  
č. SML-2010-400-001276, 1277 a 1664, uzavřené mezi obcí a VHS Vrchlice-Maleč, a.s. Kutná 
Hora.  
Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti    0      Zdrželi se     0 
Usnesení č. 34/20 bylo schváleno 
 

XII)  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přezkoumání hospodaření obce 
Starosta zopakoval, že zastupitelé dostali předem dokumenty k uvedenému problému. 
Zopakoval, že audit se provádí jednou ročně, obec má auditora od r. 2014 za 16.000,-Kč.  
Vysvětlil problémy v počátcích auditů pro obce před r. 2014, které s tím souvisely. Auditoři 
z kraje nevyhovovali pro plně zaměstnaného starostu i hospodářku kvůli časovému rozmezí 
prováděných auditů. Proto byl osloven kutnohorský BD AUDIT. Ten se ale přestal v r. 2014 
auditorské činnosti pro obce věnovat a Středočeský kraj měl v této době kapacitu naplněnou 
a stále má.  Auditorských firem se specializací na obce bylo málo. Takže paní Janglová zajistila 
nynější auditorskou firmu AUDIT OBCE s.r.o. Na dotazy pana Truhláře ohledně nutnosti mít 
soukromého auditora odpověděl starosta, že není dobré nyní přecházet k jinému neznámému 
auditorovi, protože audit proběhne teď v květnu, dobrý výsledek je velmi důležitý zejména pro 
čerpání dotací. Místostarosta sdělil též, že výsledek auditu je kontrolován při podepisování 
dotací. K problému se vyjádřila paní Vojtěchová. Ověřila u Středočeského kraje, že audity pro 
obce dělá zdarma, kapacity má a musí mít, protože to je výkon státní správy. Dává návrh 
vypovědět smlouvu a mít audit ze Středočeského  kraje zdarma. Ověřila, že lze k němu 
přestoupit prakticky kdykoli. Starosta upozornil, že povinností obce je nahlásit konkrétního 
auditora za rok 2020 Středočeskému kraji do konce června t.r. Pokud bychom vypověděli 
smlouvu s nynějším auditorem, musíme mít novou smlouvu s novým auditorem do konce 
tohoto června. Místostarosta uvádí, že čas na vypovězení smlouvy s auditorem máme a 
můžeme vše probrat na příštím zasedání v červnu, až zvážíme všechny možnosti a zjistíme 
všechny informace. Rychlá, neuvážená změna auditora, i přesto, že se za něj ušetří peníze, 
nemusí být vždy pro obec výhodná. Starosta doporučuje, aby byl dodatek smlouvy v této 
situaci schválen a event. změna auditorské firmy vyřešena na červnovém zasedání. Sám si 
informaci paní Vojtěchové na Středočeském kraji ověří.            
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vykonávání přezkoumání 
hospodaření ze dne 20.11.2014 mezi obcí a firmou AUDIT OBCE, s.r.o. Příbram za roční cenu 
19.000,-Kč /bez DPH/.  
Výsledek hlasování:  Pro  6      Proti  1/Vojtěchová/       Zdrželi se   0  
Usnesení č. 35/20 bylo schváleno  
 
 



XIII) Smlouva č. 1437/B1/2020 s SFDI 
Místostarosta podal zastupitelům zprávu o nejčerstvější informaci, kterou obdržel těsně před 
zasedáním, a to je Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na akci chodníky podél 
silnice II/337 – ISPROFOND 5217510340 na částku poskytnuté dotace ve výši 1 008 101,00 
Kč, a  spoluúčasti obce v částce 177 901,- Kč souhrnu celkových uznatelných nákladů akce. 
Doporučil schválit přijetí dotace na akci „Močovice chodníky podél silnice II/337 –B“ a pověřit 
starostu vypsáním výběrového řízení. Vše proběhne dále standartním způsobem. 
 
Návrh souhrnného usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu č. 1437/B1/2020 o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu SFDI na r. 2020, uzavřenou mezi obcí a Státním fondem dopravní 
infrastruktury Praha ve výši 1 008 101,- Kč. 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje přijetí dotace rozpočtu SFDI pro r. 2020 na akci 
Močovice – chodníky podél silnice II/337 – část "B" a pověřuje starostu vypsáním výběrového 
řízení. 
Výsledek hlasování:  Pro   7     Proti    0      Zdrželi se    0 
Usnesení č. 36/20 bylo schváleno 
 

XIV) Jiné, závěr 
Starostu zaujala nabídka paní Vojtěchové na dřevěný vánoční betlém od řezbáře p. C.,  prosil 
zastupitele, aby se k vyjádřili a mohl event. oslovit zhotovitele. Požádal zastupitele o nápady 
na event. dřevěné nebo jiné posezení u splavu u Klejnárky ve Volejně. Paní Vojtěchová 
požádala o názor zastupitelstva v souladu s proběhlým jednáním s občany v únoru t.r. nad 
Strategickými dokumenty ohledně využití rybníka. Na kraji lze podat žádost o dotaci na 
geodetickou analýzu sedimentu, ta je zatím ještě do konce r. 2020 ve výši 90% nákladů. Poté 
lze navázat velkou dotací z ministerstva zemědělství, která stále platí a bude platit po dobu 5 
let. Paní Vojtěchová zdůraznila, že v tomto případě se rybník řeší od r. 2014, zastupitelé by se 
měli rychleji dohodnout a využít stávající vypisované dotace, protože z OPŽP se 90% dotace 
rychle rozebrala a podíl byl v ní nyní snížen jen na 50%. Obavu o snahu čerpání dotace na 
rybník vyslovil i pan Truhlář. Názor místostarosty je, že lze předpokládat, že dotace na 
geodetický průzkum a průzkum sedimentu bude kraj dále vypisovat. Doporučuje počkat ještě 
na zhotovení veškerých Strategických dokumentů obce, ze kterých vyplyne třeba jiná priorita. 
Záleží na tom, jak se rozhodnou občané při dalším jednání nad Strategickými dokumenty, aby 
zastupitelstvo mohlo zodpovědně rozhodnout. K tomu starosta dodal, že součástí 
Strategických dokumentů je plán řešení středu obce, event. rekonstrukce obecních budov a u 
některých jejich další využití.  
Na dotaz pana Truhláře starosta sdělil, že část chodníku na Cihelně, poškozená soukromou 
osobou, bude touto osobou opravena. Ta s tím souhlasí. Též  upozornil na potřebu zvýšit počet 
kontejnerů na separovaný odpad a možné technické problémy s uvažovaným přemístěním 
speciálního kontejneru na textil do dvora čp. 8. Objasnil práce Povodí Labe v korytě řeky 
Klejnárky před mostem na Čáslav, problémy s odvozem vytěženého materiálu a naplánované 
další práce na podzim pravděpodobně před mostem na Krchleby.  
Pan Truhlář upozornil na problém se znečištěnou Klejnárkou, starosta  podal informaci o 
kontaktování starostky obce Vondranty. Pan Vlach sdělil problémy s čistírnami  odpadních vod 
v obci Vodranty.  
Dále pan Truhlář podal úvahu o možném odkupu pozemků do vlastnictví obce. Starosta sdělil, 
že toto může zkusit prověřit.  
Dále starosta podal informaci o zjištění uvažované deratizace přemnožených hlodavců, byla 
by finančně náročná a účinnost nezaručená.  
Pan Truhlář navrhl jako kronikářku paní P., starosta jí osloví.  
Místostarosta zodpověděl dotaz na věnec u pomníku u MŠ.  
Pan Vlach upozornil na vymrzlý beton u obrubníků u starého chodníku na Kluky.  
Na dotaz pana Truhláře místostarosta ozřejmil důvod výše obrubníků u nového chodníku na 
Kluky, výška obrubníků u prvních 4 vjezdů byla, po konzultaci s projektantem, zvolena na horní 
hranici výšky z důvodu vyjetých kolejí a předpokladem dorovnání jejich výšky při opravě 



vozovky KSÚS v budoucnu. Místostarosta informoval, že proběhla první etapa chodníků na 
Kluky, následovat bude předání stavby, fakturace, účtování víceprací, kolaudace 
s vyúčtováním stavby. Vyzval zastupitele k připomínkování. Na dotaz pana Truhláře 
místostarosta znovu důkladněji ozřejmil důvod výšky nových obrubníků. Všechno je v souladu 
s projektovou dokumentací (PD) a s předpokladem dorovnání jejich výšky při asfaltování 
vozovky KSÚS v budoucnu. U 4 vjezdů bylo nutno jít až na horní hranici výšky obrubníku podle 
PD, protože dotčené domy jsou ohroženy větším objemem srážkové vody tekoucí z kopce na 
Kluky. Pan Vlach upozornil na opatrnost při projíždění s kočárky v nejvíce zúženém místě 
chodníku sloupem.  
Dále místostarosta informoval o úpravě projektu chodníku na Krchleby (prodloužení chodníku 
po pravé straně směrem do Lán, možný přechod pro chodce). Projekt musí vyhovět složitým 
podmínkám dotace, o kterou by mohla obec příští rok požádat. Též informoval o možnostech 
výsadby a ceně jedle normandské, se kterou se počítá ke kapličce na vánoční zdobení. Po 
diskusi zastupitelů domluveno, že se vše domluví ještě příště.  
Starosta ještě otevřel téma místa na biodpad, jeho nynější úpravu a budoucí možné místo. 
Místostarosta vyzval dotčené zastupitele o informaci k nákupu auta pro Sokol Močovice pro 
dětský oddíl. P. Vlach, p. Titze i p. Potměšil se shodují na značce VW z důvodu kvality a 
spolehlivosti. Současně uvádějí, že 9 místný VW Transporter ve vyhovujícím roku výroby a 
počtu ujetých km se pohybuje v cenách od 240.000,-Kč výše. Starosta uvedl, že uvolněná 
částka byla kolem 200.000,-Kč. Místostarosta je toho názoru, že cena automobilu by měla 
odpovídat potřebě, ke které se využívá. Je předpoklad najetí 2-3000 km ročně.  
Pan Potměšil upozornil na nebezpečně vyčnívající panel do silnice na návsi u autobusové 
zastávky směrem na Krchleby.     
   
  
Zasedání zastupitelstva předsedající ukončil dne 29.4. 2020 ve 23.58 hod.    
 
 
 

Přílohy zápisu:  
1) Prezenční listina 
2) Rozpočtové opatření č. 1/20 

 
Usnesení formuloval pan Kos Milan, zápis vyhotovila podle audiozáznamu paní Vojtěchová 
Věra, dne  3.5.2020.    
 
Ověřovatelé:  ..............................................                             ………………………………… 
 
Starosta:        ..............................................   Místostarosta     ………………………………... 
 
 
 
 
 

 


