Zápis č. 19/02 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice
Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice,
konaného dne 16. ledna 2019, od 19:30 hodin v místní úřadovně
Přítomno:

7 členů OZ

Omluveni:
0
Hosté:
pí. Nevolová, p. Potměšil
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“).
P. Potměšil oznámil, že bude pořizovat ze zasedání audiozáznam.
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. Bohatého Jiří a p. Chvátila Josefa a
zapisovatelkou pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 07/19 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 opraveném programu jednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:
I) Schválení programu zasedání
II) Rozpočtové opatření č. 5
III) Vystoupení hosta
IV) Záměr obce č. 3/18/Z – vyhodnocení nabídek
V) Schválení sponzorské smlouvy č. 2181324 se ZDV Krchleby, a.s.
VI) Žádosti o odkup pozemků parc. č. 896 a parc. č. 1041
VII) Schválení vítěze výběrového řízení na rekonstrukci budovy školky
VIII) Společensko kulturní akce v r. 2019
IX) Strategické dokumenty pro obec
X) Informace o pozemku parc. č. 1081
XI) Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 08/19 bylo schváleno.

II) Rozpočtové opatření č. 5
Předsedající krátce okomentoval předložený návrh rozpočtového opatření a jeho vztah k rovněž
předloženému konečnému výsledku hospodaření za r. 2018. V rámci diskuse pak požádal zastupitele,
aby s případnými nejasnostmi, či dotazy, vystoupili ještě před vlastním projednáváním závěrečného
účtu obce za r. 2018. Pak dal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 /příloha č. 2/.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 09/19 bylo schváleno.
III) Vystoupení hosta
Pí. Vojtěchová oznámila, že oslovila pí. Nevolovou Jaromíru s cílem zkusit zavést aktivitu pro
močovické děti. Pí. Nevolová pak představila zastupitelstvu svou koncepci práce s dětmi, zaměřenou
na společenské hry, povídání a čtení z knížek, malování obrázků, pořádání výletů, obnovení tradic
(např. Tři králové) atd. Tato její iniciativa byla zastupiteli ohodnocena jako vhodné doplnění aktivit, jež
pro děti nabízejí SDH a Sokol.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje materiální, finanční a propagační podporu iniciativě
pí. Jaromíry Nevolové, zaměřené na práci s dětmi.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 10/19 bylo schváleno.
IV) Záměr obce č. 3/18/Z – vyhodnocení nabídek
Předsedající předložil zastupitelům jedinou došlou nabídku. Po kontrole neporušenosti obálky ji otevřel
a přečetl v ní uloženou nabídku p. TP. Pak konstatoval, že žadatel o propachtování části pozemku
parc. č. 64/2 /138m2/ splnil podmínky, stanovené Záměrem obce č. 3/18/Z a stal se tudíž vítězem
soutěže. Vzhledem k tomu, že v rámci diskuse nebyly vzneseny žádné připomínky, dal předsedající
hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje vítězem veřejné soutěže o propachtování části obecního
pozemku, specifikované Záměrem obce č. 3/18/Z, p. TP a souhlasí s propachtováním předmětné
nemovitosti manželům P. a O.T., za nabídkovou cenu 100,-Kč/rok.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 11/19 bylo schváleno.
V) Schválení sponzorské smlouvy č. 2181324 se ZDV Krchleby, a.s.
Předsedající předložil zastupitstvu ke schválení výše uvedenou sponzorskou smlouvu o poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 25.000,-Kč obci. Zastupitelé ji bez výhrad schválili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Sponzorskou smlouvu č. 2181324, uzavřenou mezi ZDV
Krchleby, a.s. a obcí.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 12/19 bylo schváleno
VI) Žádosti o odkup pozemků parc. č. 896 a parc. č. 1041
Předsedající předložil k projednání žádosti majitelů nemovitostí čp. 125 a čp. 166 o koupi
zaplocených pozemků od obce. V rámci diskuse upozornil p. Truhlář na platné obecní Usnesení
č. 14/7 z r. 2014, v němž se říká, že není rozumné, aby se obec do realizace protipovodňových
opatření vzdávala svých pozemků na břehu řeky. P. Truhlář navrhoval, aby z tohoto usnesení byla
vyňata slova protipovodňová opatření a aby bylo v novém usnesení jasně řečeno, že pozemky na
břehu řeky Klejnarky, přímo sousedící s pozemky povodí Labe, se prodávat nebudou. Do té doby pro
žádný prodej pozemků ruku nezvedne, v čemž ho podpořila i pí. Vojtěchová a p. Potměšil . Po dlouhé
diskusi ve vzájemné shodě se zastupitelé dohodli, že se aktualizaci Usnesení č. 14/7 z r. 2014 budou
věnovat v samostatném bodu následného zasedání a po změně tohoto usnesení proti prodeji
pozemků parc. č. 896 a parc. č. 1041 není námitek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice projedná na příštím zasedání bod č. 10 Usnesení č. 14/7 z r. 2014
a následně žádosti majitelů nemovitostí čp. 125 a čp 166. .
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/19 bylo schváleno
VII) Schválení vítěze výběrového řízení na rekonstrukci budovy školky
Místostarosta informoval zastupitele o průběhu elektronického výběrového řízení na dodavatele díla
Nabídky podaly čtyři firmy. Vítězem se stala firma UNIMONT Plus, s.r.o Ledeč nad Sázavou, Hradec 8
s nejnižší cenovou nabídkou ve výši 5 635 263,-Kč + DPH. Po této informaci projevil p. Vlach Josef
obavu o možném střetu zájmů a vzdálil se z jednací místnosti. V rámci krátké diskuse bylo rozhodnuto
o dodavateli díla a také o schválení smlouvy o dílo. Zastupitelé se také dohodli na vyklizení budovy
školky ve dnech 27.-28.4.2019 s předáním staveniště stavební firmě v prvním týdnu května 2019.
Návrh sdruženého usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje jako vítěze výběrového řízení na dílo firmu UNIMONT
Plus, s.r.o. Ledeč nad Sázavou, Hradec 8.
2. Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje smlouvu na dílo Rekonstrukce a zvýšení kapacity
MŠ, uzavřenou mezi obcí a firmou UNIMONT Plus, s.r.o. Ledeč nad Sázavou, Hradec 8,
v hodnotě 5 635 263,-Kč + DPH.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/19 bylo schváleno.
VIII) Společensko kulturní akce v r. 2019
Do jednací místnosti se vrátil p. Vlach Josef. Předsedající pak uvedl tento bod výčtem všech akcí,
které jsou zatím v Močovicích plánovány. Pak požádal zastupitele o vyjádření k návrhu na opětovné
zařazení Mikulášské zábavy pro děti. Po souhlasném vyjádření se zastupitelé dále dohodli na
zorganizování jedné návštěvy pražského divadla autobusem v tomto roce, o pilotní akci s harmonikou
pro seniory v místní hospodě a o zajištění produkce renomované kapely v lednu r. 2020.
IX) Strategické dokumenty pro obec
Předsedající a místostarosta uvedli projektový záměr Vytvoření strategických dokumentů pro obec
Močovice, na nějž byla obci schválena finanční dotace z OPZ. Po poskytnutí zásadních informací se
zastupitelstvo věnovalo rozpracování podkladů pro zhotovení následujících strategických dokumentů:
1. Strategie dešťové kanalizace
2. Strategie rozvoje obecních ploch a budov
3. Strategie protipovodňových opatření
4. Koncepce rozvoje veřejných prostranství
5. Koncepce rozvoje cyklostezek
6. Koncepce rozvoje vodních ploch
7. Pasport hřbitova
Během diskuse k jednotlivým, výše uvedeným bodům, panovala shoda a to i v doplnění dětských
herních prvků v areálech fotbalového hřiště a Cihelňáku. Vzrušená debata se ale rozvinula k bodu
č. 6, týkajícího se obecního rybníka. P. Truhlář, pí. Vojtěchová a p. Bohatý navrhují odbahnění celého
rybníka včetně ocasu (č. poz. 61/1 vodní plocha), včetně opravy hráze a úpravy okolí. Protistrana
(p. Kos, p. Kořínek, p. Chvátil, p. Vlach) rovněž počítá s odbahněním, opravou kamenné hráze,
stavidla, břehů a úpravou okolí, ale navrhuje část ocasu zaplnit sedimentem do úrovně terénu a
vzniklou plochu pak využít na umístění dětského hřiště. Na dotaz pí Vojtěchové na starostu: „Budete
pro zavezení ocasu rybníka?, starosta odpověděl: „Ano, jsem pro zavezení části ocasu a navrhuji to.“
Pí. Vojtěchová uvedla, že bychom o zavážení rybníka neměli rozhodovat my, ale všichni lidé.
K ocasu rybníka se též vyjádřil p. Potměšil, který uvedl, že rybník naši předci vybudovali, generace
před námi ho užívaly a neměly s ním žádný problém a najednou se najde pár pitomců, kteří chtějí část
rybníka zavést. S tím zásadně nesouhlasil a řekl, že udělá všechny kroky proti jeho zavežení. Dále
podal návrh na napouštění rybníka ocasem od splavu. Využít solární energii k pohonu čerpadla,
potrubí vést uličkou, vyjednat s rodinou Gábikových věcné břemeno a ocasem nepřetržitě napouštět
rybník, který by se tak stal průtokovým a přepadem by voda odtékala zpátky do řeky Klejnarky. Na to
starosta odpověděl, že napouštění rybníka se provádí elektickým čerpadlem z řeky.

Starosta závěrem uvedl, že v souladu s projektovým záměrem bude do přípravy strategických
dokumentů kromě všech zastupitelů obce zapojena také veřejnost, tj. obyvatelé obce.
X) Informace o pozemku parc. č. 1081
V souladu se zápisem z předešlého zasedání OZ podal starosta informaci o pozemku parc. č. 1081.
Vyplynulo z ní, že pozemek má 2 vlastníky, z nichž jeden nesouhlasí s jeho prodejem. O případné
změně postoje vlastníků nemovitosti bude obec informována.
XI) Jiné, závěr
P. Chvátil požádal starostu o doplnění odpadkových košů na trase ke hřišti a o doplnění laviček na
sezení v obci. Starosta podá na příštím zasedání OZ informaci o vyřešení záležitostí.
P. Potměšil upozornil na sesouvání levého břehu řeky Klejnarky pod místní komunikací před čp. 147.
Starosta projedná záležitost se správcem toku a podá informaci na příštím zasedání OZ.
Pí. Vojtěchová navrhla se zamyslet nad obecními webovými stránkami a uvedla příklad stránek
okolních obcí, např. Třebonína. Informovala o nutnosti aktualizace stránek (na základě kontaktu s
firmou, která spravuje weby 40 obcím na kutnohorsku), event. změny autora www stránek, zejména s
ohledem na mladé lidi. Místostarosta a starosta argumentovali nutností mít osobu, která se bude
stránkám věnovat. Starosta zdůraznil, že ze zákona povinné údaje a potřebné informace občanům
obecní web zajišťuje. V této souvislosti starosta také upozornil na význam čtvrtletníku.
Dále pí. Vojtěchová požádala o zamyšlení nad zdobením jiného, hezčího, vzrostlého vánočního
stromu v centru obce (např. mezi obecním úřadem a hospodou), podobně, jako je to v okolních obcích
a to i za cenu finančních nákladů. Např. i vytvoření betlému dětmi. Tento nápad podpořil i p. Bohatý a
p. Truhlář. P. Vlach také podpořil tento nápad a řekl, že se to nikomu moc nelíbí ozdobovat chudý
stromek u kostela. A také doplnil: “Pokud by se zdobil velký strom mezi budovou OÚ a hospodou, tak
by bylo vhodné vedle zakopat ještě malý stromek pro zachování tradice zdobení dětmi.“
Zasedání zastupitelstva předsedající ukončil dne 17.1.2019 v 00´15h.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 5

Zápis byl vyhotoven dne: 26.1.2019
Zapisovatel: pí. Věra Vojtěchová

Ověřovatelé: ..............................................
..............................................

Starosta

…...............................................

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

