
Investiční akce obcí realizované, resp. dokončované v r. 2014 ...

Močovice-terénní úpravy pravého břehu toku Klejnárky /realizováno na jaře/

Úpravy spočívaly v částečném snížení pravé břehové hrany toku na jižním okraji zastavěné části 
obce. Toto opatření podstatně omezí vymílání levého břehu a zaplavování přilehlých domů a zahrad 
při zvýšených vodních průtocích. Akce byla uhrazena z rozpočtu obce /cca 100 tis. Kč/. Původní 
záměr obce - narovnání a rozšíření koryta - byl Povodím Labe kategoricky zamítnut jako zcela 
odporující ustanovením platného Vodního zákona. 

Asfaltový povrch na skládce řepy /realizováno na jaře/

Obec se připojila k investici ZDV Krchleby a získala tak homogenní asfaltový povrch na obecní
části řepníku a přilehlé obecní komunikaci. Finanční náklady ve výši 35tis. Kč jsou hrazeny 
z rozpočtu obce. Opatření se kladně projeví na čistotě v obci během řepné kampaně.

Obec Močovice-protipovodňová opatření (veřejný rozhlas) / realizováno v létě/

V rámci vystražného protipovodňového opatření a za spoluúčasti Obce Krchleby byla provedena
komplexní obnova veřejného rozhlasu. Rozpočet díla činil pro obě vesnice celkem 1,881.426,-Kč.
Vzhledem k tomu, že SFŽP poskytl devadesátiprocentní dotaci, doplatila každá obec pouhých 
97.373,-Kč ze svého rozpočtu.

Močovice-obnova veřejného osvětlení II. etapa ("Na obci", "K Vodrantům") /realizováno v létě/

Díky dotaci ve výši 95%  šlo na úhradu celk. nákladů /669.677,-Kč/ jen 30 tis. Kč z rozpočtu obce. 
Močovice tak získaly moderní a hospodárné veřejné osvětlení, které proto mohou v současné době 
provozovat po celou noc. 

Zateplení zdravotního střediska /realizováno v létě/

Po sokolovně a mateřské škole získala další obecní budova důstojný vzhled. Investiční náklady sice 
činily 568.934,-Kč a dotace byla přidělena ve výši 222.317,-Kč, ovšem kromě zateplení a nového 
kabátu byly provedeny také úpravy interiéru, takže objekt se stal multifunkčním /lékařská ordinace,
kadeřnictví, místnost pro ruční práce, místnost pro společenské, sportovní a kulturní akce./

SDH Močovice-zásahová  hasičská technika /realizováno v létě/

Získáním dotace uhradila obec za nákup plovoucího čerpadla + sady hadic /v celkové hodnotě 
47.239,-Kč/ jen 5 tis. Kč z obecního rozpočtu. Rozsah a kvalita vybavení zásahové jednotky se tak 
výrazně zvýšily.

Lokalita V Lánech – infrastruktura /realizováno v létě/

V nové zástavbě je dokončena veškerá technická infrastruktura – vodovod + ATS stanice,  
vodovodní přípojky, tlaková kanalizace včetně přípojek, veřejné osvětlení, obecní rozhlas. 
Schválená dotace ve výši 1,5 mil. Kč nepokryla veškeré náklady /3.964.643,-Kč/, takže na akci se 
finančně podíleli majitelé stavebních pozemků (45.000,-Kč/nemovitost) a samozřejmě obec. 
    



Pořízení zametacího vozu pro Obec Močovice /podzim/

Za finanční spoluúčasti  ZDV Krchleby, a.s. byl obcí zakoupen samosběrný zametací stroj v hodno-
tě 4.009.212,-Kč. Dotace činila 3.608.282,-Kč. Rozdíl uhradilo ZDV Krchleby, a.s., takže obec
tato investice, která přinese zlepšení čistoty na jejích komunikacích, nic nestála. Zametací stroj 
budou v rámci nájemní smlouvy obsluhovat pracovníci zemědělského družstva. 

Parkovací a odstavná místa "Na Obci" / částečná realizace plánována na  podzim/

Ve snaze zajistit průjezdnost komunikace a především bezpečnost na ní, budou v průběhu podzimu 
zahájeny práce dle s občany projednaného projektu. Vzhledem k tomu, že ještě neproběhlo 
výběrové řízení na dodavatele stavby, není známa konečná výše finančních nákladů. Ty budou 
hrazeny z obecního rozpočtu.   

a  akce plánované na další období

Parkovací a odstavná místa "Na Obci"  /plánováno na léto 2015/

Dokončení akce z r. 2014. Její nejnákladnější částí bude parkoviště u školky.

Dětské hřiště u mateřské školky  / plánováno na podzim r. 2015/

Obec podnikne na jaře 2015 poslední pokus o získání dotace. Jestliže bude opět neúspěšný,  obec- 
ní zastupitelstvo projedná návrh na osazení herních prvků z prostředků obecního rozpočtu. 

Sportovní kabiny na fotbalovém hřišti  /plánováno na léto r. 2015/  

Na podzim letošního roku bude opět požádáno o dotaci pro TJ Sokol Močovice. Interiér kabin je 
v nevyhovujícím stavu.

Stezka  pro chodce v obecních lesích  / plánováno na podzim r. 2015/

Obec opět požádá o finanční dotaci (přidělovalo se 100%) na vybudování lesní stezky podél obou 
břehů Klejnarky s lávkou přes tok  u "Krchlebské Cihelny".  

Hřbitov  /plánováno na podzim 2015/

Obec požádá o dotaci na komplexní řešení hřbitova - především hřbitovních zdí, v souladu s návrhy 
občanů, prezentovanými na veřejném jednání. Oprava spadlé zdi byla přesunuta do roku 2015 s 
ohledem na její technickou a z toho plynoucí i finanční náročnost. 

Močovice-zvýšení bezpečnosti na silnici II/337 /plánováno na podzim 2015/

Ve snaze o zvýšení bezpečnosti chodců na silnici Kutná Hora-Čáslav bude vybudována lávka pro 
pěší podél silničního mostu a budou doplněny chodníky podél silnice od "fabriky" až  k vyústění 
budoucí komunikace z lokality "Cihelna"/nad  Patákovým/. Projekt je nyní dokončován a v listo- 
padu r. 2014 bude obec žádat o dotaci ve výši 85% z celkových uznatelných nákladů.



Močovice-revitalizace obecní zeleně  /plánováno na podzim 2015/

Obec podá žádost o dotaci na obnovu, doplnění a výsadbu vhodné zeleně jak v původní, tak v nové 
zástavbě.

Protierozní opatření   /plánováno na léto 2016/ 

Obec opakovaně požádá o dotaci na vybudování protierozních příkopů nad lokalitou "Cihelna".
Příkopy zabrání případnému ohrožení nově vytvořených stavebních pozemků přívalovým deštěm. 
Pro případ, že žádosti nebude vyhověno, má obec schváleno náhradní, podstatně levnější řešení, 
které by realizovala  z vlastního rozpočtu.

Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa  /plánováno na léto 2016/

Obec podá žádost o dotaci na dokončení rekonstrukce zbývajících částí veřejného osvětlení
a na doplnění světelných bodů v místech, kde evidentně chybí.

Močovice-lokalita "Cihelna"-komunikace + inženýrské sítě /plánováno na podzim 2017/

Obec má stavební povolení na vybudování silnice, chodníků, dešťové kanalizace, tlakové kanaliza-
ce, vodovodu a veřejného osvětlení v místě budoucí bytové zástavby - v "Cihelně". Jestliže žádost 
o dotaci bude neúspěšná, musí obec ze svého rozpočtu zrealizovat alespoň komunikaci, neboť bez 
ní stavební úřad nevydá stavební povolení na výstavbu rodinných domků.  

Cihelňák – hřiště na malou kopanou  /plánováno na podzim 2017/

Současné kabiny budou muset ustoupit plánované příjezdové komunikaci do lokality "Cihelna". 
Jejich přemístění na opačnou stranu hřiště ale nespočívá v pouhém přesunutí. Na "Cihelňáku" tak 
bude vystavěn moderní sportovní areál s patřičným zázemím. 

Protipovodňová opatření /plánováno na podzim 2018/

V rámci Komplexních pozemkových úprav budou vypracovány projekty na stavby, řešící 
protipovodňová opatření na toku Klejnarka. Finanční prostředky zajistí pozemkový úřad.

Most ev. č. 337-007 na silnici II/337

Most přes Klejnarku u autobusové zastávky je dle výsledků technické kontroly v havarijním stavu. 
Proto Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako vlastník, snížila jeho nosnost a 
plánuje jeho likvidaci. Vzhledem k tomu, že stávající konstrukce mostu je zcela nevyhovující z 
hlediska povodní /nosníky příliš snižují průtočný objem vody/, lze při zajišťování finančních 
prostředků na výstavbu nového /vhodnějšího/ mostu využít také finance z dotačních titulů na 
protipovodňová opatření. Vzhledem k výše uvedenému, vstoupila obec s vlastníkem mostu do spo-
lupráce, jejímž výsledkem bude most nový, splňující požadavky na silniční provoz i protipovod-
ňové. 
                                                                                                                         starosta   


