
Zápis č. 18/16 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,

konaného dne 21. listopadu 2018, od 19:30 hodin v místní úřadovně

Přítomno:    6  členů OZ       
Omluveni:      1  / p. Bohatý/
Hosté:           1  /p. Balhar /     -
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  6 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. Truhláře Jaroslava a p. Vlacha Josefa a zapisovatelkou 
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Truhláře Jaroslava a p. Vlacha Josefa  
a zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro  6     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 23/18 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 starosta. Předsedající pak dal hlasovat o doplněném programu jednání. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
      I)  Schválení programu zasedání
     II)  Vyřízení připomínek z minulého zasedání  
    III)  Schválení členů kulturní komise       
    IV)  Rozpočtové opatření č. 4/2018   
     V)  Dodatek č. 11 ke smlouvě o linkové dopravě  
   VI)   Požadavek manažera IROP 
  VII)  Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva
 VIII)  Návrh obecního rozpočtu na r. 2019 
   IX)  Jiné, závěr 
Výsledek hlasování: Pro    6          Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 24/18 bylo schváleno.

II)  Vyřízení připomínek z minulého zasedání
Starosta sdělil k bodu IX/2, že vodovodní baterie v budově čp. 96 je opravena.



Starosta v souladu s bodem IX/3 předal p. Truhláři evidenci poruch na tlakové kanalizaci, vedenou 
firmou Presskan.   
Starosta k bodu IX/4 sdělil, že cestmistrovství Čáslav problémovou změnu šíře vozovky označí 
dopravní značkou upozorňující na zúžení vozovky. 

III)  Schválení členů kulturní komise   
Předsedající požádal o návrhy na personální obsazení kulturní komise. Předseda kulturní komise 
navrhl jako členy pí. Vojtěchovou Věru a pí. Vavřinovou Janu. Další návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje pí. Vojtěchovou Věru a pí. Vavřinovou Janu za členy kulturní  
komise. 
Výsledek hlasování:  Pro  6      Proti     0      Zdrželi se:     0  
Usnesení č. 25/18 bylo schváleno.

IV) Rozpočtové opatření č. 4/2018   
Předsedající předložil ke schválení návrh na rozpočtové opatření č. 4/2018, přičemž zdůvodnil jeho 
opodstatněnost. V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2018 (příloha č. 2).  
Výsledek hlasování:  Pro  6       Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 26/18  bylo schváleno 

V)  Dodatek č. 11 ke smlouvě o linkové dopravě  
Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení Dodatek č. 11 pro r. 2019 ke Smlouvě č. 
651/336/2008. Poukázal na to, že příspěvek obce na úhradu prokazatelné ztráty dopravce v r. 2019 je 
vzhledem k roku 2018 nižší. Nebyly vzneseny žádné námitky, či připomínky.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 11 ke Smlouvě č. 651/336/2008 o závazku  
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti, uzavřené mezi obcí  
Močovice a dopravcem ARRIVA Východní Čechy, a.s..
Výsledek hlasování:  Pro  6     Proti    0      Zdrželi se     0
Usnesení č. 27/18  bylo schváleno

VI)  Požadavek manažera IROP     
Místostarosta seznámil zastupitele s požadavkem manažera IROP zrušit jeden ze dvou projektů na 
stavební úpravy budovy mateřské školy, které obec podala jednak na MAS Lípa, jednak na IROP.
V rámci diskuse se vzhledem k aktuálním informacím (momentální fáze jednotlivých žádostí, celkové 
způsobilé výdaje, převis žádostí na IROP) zastupitelé shodli na zrušení projektu, podaného do výzvy 
č. 88 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání. Rozhodlo především to, že žádost podaná přes 
MAS Lípa je již v závěrečném ověřování způsobilosti, zatímco žádost přes IROP je vzhledem 
k finančnímu převisu již podaných projektů prakticky neprůchodná.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice rozhodlo o odstoupení obce od projektu, podaného do výzvy č. 88 –  
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání. 
Výsledek hlasování:  Pro  6     Proti   0      Zdrželi se   0
Usnesení č. 28/18   bylo schváleno

VII) Rozhodnutí o odměnách neuvolněných zastupitelů  
Předsedkyně finanční komise předložila návrh na odměny neuvolněných zastupitelů dle Sbírky zákonů 
č. 202/2018, Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. takto:
 Funkce starosty:  dosud 13.040 Kč  +  zvýšení 1722 Kč (tj. +15%), což odpovídá zhruba 15.000,-Kč,
                            avšak vzhledem k hmotné a právní odpovědnosti zvýšení o 3.960 Kč, tj. o 30%,    
                            na 17.000,-Kč.
Fce. místostarosty:dosud 12.040 Kč + zvýšení 1549 Kč, což odpovídá zhruba 13.600,- Kč 

Předseda výboru:      ponechat jako dosud, tj.  1.500 Kč
Člen zastupitelstva:   ponechat jako dosud, tj.     460 Kč



Jako první starosta navrhoval, aby rozdíl mezi platem starosty a místostarosty byl pouze 1000Kč. Přes 
odpor zastupitelů /Vojtěchová, Truhlář/ tento návrh neprošel, jelikož by v souhrnu převyšoval 
vyčleněnou částku (17000 + 13600) pro starostu a místostarostu (17000 + 16000 Kč). Finanční výbor 
navrhuje starostovi vyšší plat než místostarostovi, toto odůvodňuje hmotnou a právní odpovědností 
starosty. Starosta opět upozornil na významný přínos místostarosty v oblasti dotačních akcí a podal 
protinávrh, takže nakonec při zachování souhrnné částky navrhl  – starosta 16.000,-Kč, místostarosta 
14.600,-Kč. Místostarosta ještě doplnil pro ostatní zastupitele, kteří pochopitelně neznají skutečný 
objem práce místostarosty, následující: „V době, kdy obec žádala o 1-2 dotace ročně jsem měl 
odměnu 7.500,-Kč. V minulém čtyřletém volebním období, kdy se podařilo zrealizovat 16 projektů, tj. 
4 akce v každém roce, jsem pobíral 12.040,-Kč. V r. 2018 se ale již realizuje 6 akcí a dalších 6 akcí se 
připravuje na r. 2019 (žádosti o dotace, stavební povolení, projektové dokumentace, výběrová řízení 
atd...). To znamená věnovat se v běžném roce 12 rozpracovaným projektům! Když vezmu za poslední 
rok své odměny, a podělím počtem hodin, které pracuji pro obec, vyjde mi 100,-Kč na hodinu. V době, 
kdy uzákoněná minimální mzda je 80,-Kč na hodinu, je to o 20,-Kč více. Kdyby mě práce tolik nebavila 
a nebyl jsem v důchodu, za ty peníze by se nedala dělat.“ Předsedající pak dal postupně hlasovat 
o obou návrzích. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje finanční odměnu za výkon funkce starosty ve výši 17.000,-Kč  
a funkce místostarosty ve výši 13.600,-Kč.
Výsledek hlasování:  Pro  2    Proti   3 /Kos, Chvátil, Vlach/    Zdrželi se  1 /Kořínek/
Usnesení č. 29/18  nebylo schváleno

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje finanční odměnu za výkon funkce starosty ve výši 16.000,-Kč
a funkce místostarosty ve výši 14.600,-Kč.
Výsledek hlasování:  Pro  3   Proti   2 /Vojtěchová, Truhlář/   Zdrželi se  1 /Kořínek/
Usnesení č. 30/18  nebylo schváleno

VIII) Návrh obecního rozpočtu na r. 2019
Předsedající zahájil projednávání návrhu rozpočtu stejným způsobem jako činil v předchozích 
volebních obdobích, tj. diskusí k jednotlivým položkám návrhu. Členové finančního výboru požádali 
starostu o zpracování podrobného rozboru plánovaných příjmů a výdajů tak, aby bylo na první pohled 
zřejmé k čemu jsou plánované finanční prostředky určeny. Starosta na to reagoval tím, že způsob 
projednávání rozpočtu se takto dělal vždy a není třeba jej měnit a všechny podrobnosti vysvětlí 
osobně. Předložený rozpočet ve formě tabulky byl pro finanční výbor nesrozumitelný co se týká 
obsahu jednotlivých položek. U některých položek, zejména 2212,3399,3511,3744 a 6171 nebylo 
vysvětlení starostou ani místostarostou jednoznačné, nebo bylo odkazováno na skutečnost, že tyto 
položky připravovala pí. Janglová podle předchozích let odhadem (ta nebyla na zasedání přítomna). 
Písemnou formu předsedkyně finančního výboru odůvodnila tím, že  v písemné podobě bude možno 
zpětně nahlédnout k tomu, zda plánované výdaje byly skutečně realizovány. Starosta členy finančního 
výboru upozornil, že měli týden na to, aby si potřebné vyžádali.   Následně bylo projednání návrhu 
rozpočtu po položkách dokončeno s tím, že předsedkyně finančního výboru požádá pí. Janglovou o 
písemné jednoduché rozklíčování výše uvedených položek. Zastupitelé návržené příjmy a výdaje 
akceptovali. Starosta  ještě věnoval pozornost oblasti financování - objasnil použití přebytku financí z 
minulých let ke splátkám úvěrů v r. 2019. Závěrem zdůraznil, že obec v příštím roce bez problémů 
pokryje běžné výdaje na svůj provoz, uhradí splátky úvěrů a bude mít dostatek prostředků na finanční 
spoluúčast na dotovaných akcích, resp. na investičních akcích plně hrazených z rozpočtu obce. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce  Močovice schvaluje Návrh rozpočtu na rok 2019 (příloha č. 3).
Výsledek hlasování:  Pro  6    Proti  0     Zdrželi se   0 
Usnesení č. 31/ 18   bylo schváleno

IX)  Jiné, závěr
Na dotaz starosty se k nabídkám na vytvoření obecní symboliky (znak, vlajka obce) zastupitelé 
vyjádřili negativně.
 P. Truhlář upozornil na možný dopad nového zákona, týkajícího se vydržení v dobré víře, na obecní 
majetek.



Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 22´30h.

Přílohy zápisu:
       1)  Prezenční listina
       2)  Rozpočtové opatření č. 4/2018     
       3)  Návrh rozpočtu na r. 2019 

Zápis byl vyhotoven dne: 29.11.2018

Zapisovatel:   pí. Věra Vojtěchová

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

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


