
 
 

Zápis č. 17/14 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 
 

Obec Močovice 
Zastupitelstvo obce Močovice 

 
 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice, 

konaného dne  30. srpna 2017, od 19:30 hodin v místní úřadovně 
 
 

 
Přítomno:   7 členů OZ        
Hosté:           5 
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 přivítal hosty a 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. Lubora Kristka a p. Bohatého Jiří a zapisovatelkou   
pí. Věru Vojtěchovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Lubora Kristka a p. Bohatého Jiří  a 
zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru. 
Výsledek hlasování: Pro  7     Proti  0      Zdrželi se  0 
Usnesení č. 17/80 bylo schváleno. 
 

Schválení programu: 
Předsedající seznámil přítomné se svým  návrhem změn v  programu, který byl uveden na pozvánce a 
na informaci zveřejněné na úřední desce. Pak vyzval zastupitele k doplnění programu jednání. Nebyl 
přednesen žádný návrh. Předsedající pak dal hlasovat o upraveném programu jednání.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání: 
        I)   Schválení programu zasedání 
       II)   Odkanalizování obcí  Krchleby a Žáky   
      III)   Návrh smlouvy o budoucí smlouvě /s ČEZ/ 
      IV)  Dodatek č. 12 ke Smlouvě č. S/100183/05324204/001/2006 
       V)  Zpráva výběrové komise /protierozní příkop/ 
      VI)  Jiné, závěr  
Výsledek hlasování: Pro   7        Proti    0           Zdrželi se    0 
Usnesení č. 17/81 bylo schváleno. 

 
II) Odkanalizování obcí Krchleby a Žáky    
 Předsedající několika větami uvedl problematiku a pak předal slovo řediteli firmy Presskan 
systém,a.s.- ing. Nevrlému. Ten ve svém vystoupení sdělil, že projektovanou tlakovou kanalizaci 
Krchleby a Žáky D100 lze napojit na stávající tlakovou kanalizaci Močovice a Třebešice D160, aniž by 
to uživatelům způsobilo problémy. Předsedající pak vyzval přítomné k diskusi. Zastupitelé ve svých 
vyjádřeních zdůvodňovali své negativní stanovisko k plánovanému napojení projektovanou dimenzí 



stávající sítě na počet 1100 obyvatel. Vzhledem k rychle přibývajícím DČS a územním plánům obcí, 
počítajícím s rozvojem zástavby, je velice pravděpodobné, že tohoto počtu připojených obyvatel bude 
dosaženo do r. 2030, tj. ještě před polovinou životnosti systému. V tomtéž období by při diskutovaném 
napojení dalších obcí musel systém o D160 obsloužit 2500 připojených obyvatel. Argument ing. 
Nevrlého, že bude použita  nová technologie /řízené spínání čerpadel/, zvyšující průchodnost systému 
je použitelný jen u nově projektované trasy. DČS v Močovicích a Třebešicích nedisponují potřebným 
objemem pro zadržení splašků /48 h/. Z pokračující diskuse stále zřejměji vyplývalo, že pro OZ je nové 
připojení D100 do stávající D160 neakceptovatelné a tak byla nastíněna jiná možná řešení. Za 
nejvhodnější OZ považuje rekonstruovat stávající systém od místa napojení nové tlakové kanalizace 
na podstatně větší dimenzi než je D160. To by eliminovalo obavy obcí Močovice a Třebešice 
z budoucí nedostačující kapacity systému a současně by umožnilo vyřešit zkušební průchod tlakové 
kanalizace Čáslaví. Předsedající pak dal hlasovat o souborném návrhu usnesení. 
 Návrhy usnesení: 

1.  Zastupitelstvo obce Močovice vzalo na vědomí posudek firmy Presskan system, a.s.. 
2. Zastupitelstvo obce Močovice není přesvědčeno o bezproblémovém odkanalizování obcí 

Krchleby a Žáky napojením na stávající systém D160. 
3. Zastupitelstvo obce Močovice nesouhlasí s napojením tlakové kanalizace D100 z obcí 

Krchleby a Žáky do stávající tlakové kanalizace D160 z obcí Močovice a Třebešice.  
Výsledek hlasování:    Pro      7           Proti       0             Zdrželi se     0  
Usnesení č. 17/82 bylo schváleno  
 
III. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě /IE-12-6005897/VB/1 
Předsedající předložil ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
Smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6005897/VB/1, uzavíranou mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s.. 
Zdůraznil, že ve smlouvě jsou akceptovány všechny požadavky OZ včetně jednorázové náhrady ve 
výši 270.000,-Kč, a že tudíž nic nebrání jejímu schválení v souladu s Usnesením č. 17/69. Členové OZ 
nepřednesli žádné připomínky. Předsedající pak dal  hlasovat o návrhu usnesení.   
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
Smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6005897/VB/1, uzavírané mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s..  
Výsledek hlasování:     Pro     7            Proti      0              Zdrželi se      0  
Usnesení č. 17/83 bylo schváleno 
 
III)  Dodatek č. 12 ke smlouvě č. S/100183/05324204/001/2006 
Předsedající předložil ke schválení dodatek ke smlouvě s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.. 
Zdůraznil, že rozdíl oproti předchozímu dodatku je pouze v počtu kontejnerů  1100 l na separované 
komodity ( +2 ). Doplnil, že i přes zvýšený počet kontejnerů nedochází k nárustu finančních nákladů 
obce. Na výzvu předsedajícího členové zastupitelstva nepředložili žádné připomínky a ten dal proto 
hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 12 ke smlouvě č. S/100183/05324204/001/2006, 
uzavřený mezi obcí a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.. 
Výsledek hlasování:    Pro    7          Proti        0             Zdrželi se       0 
Usnesení č. 17/84  bylo schváleno 
 
IV)  Zpráva výběrové komise  
Předsedající vyzval předsedu výběrové komise, p. Kořínka Miroslava, k přednesení zprávy o průběhu 
hodnocení a výsledku zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce Močovice-
protierozní příkop, sedimentační nádrž II. P. Kořínek informoval zastupitele o tom, že nabídky 
předložily 2 firmy. Komise první místo přiznala firmě Stavitelství –Mutl, s.r.o., neboť její nabídka byla 
nejlevnější. Předsedající poděkoval předsedovi komise a otevřel diskusi. Z té vyplynulo, že zastupitelé 
se k pořadí, stanovenému komisí, přiklánějí a tak dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo jako vítěze zadávacího řízení na stavební práce Močovice-
protierozní příkop, sedimentační nádrž II. firmu Stavitelství –Mutl, s.r.o. Kutná Hora.   
Výsledek hlasování:   Pro     7         Proti       0              Zdrželi se         0 
Usnesení č. 17/85 bylo schváleno 
 
V)  Jiné, závěr 
Starosta informoval zastupitele, že požadovaný přesun kontejnerového hnízda za budovu čp. 26 bude 



realizován do 1.10.2017. 
Starosta požádal zastupitele o příspěvky do Močovického čtvrtletníku č. 23. 
 
Předsedající poděkoval zastupitelům za aktivní přístup k jednání a zasedání ve 21´35h ukončil. 

 
Přílohy zápisu:   
                           Prezenční listina 
                     
  
Zápis byl vyhotoven dne: 3.9.2017 
Zapisovatel:   pí. Vojtěchová Věra 
 
 
 
Ověřovatelé:  ..............................................      Starosta          …...............................................  
 
                      ..............................................       Místostarosta …............................................... 
 
 


