
Stížnost podávána obecnímu zastupitelstvu

Moěovice
V Močovicích, dne lZ3,2019

věc: stížnost

podávám stížnost na starostu obce Močovice ing. Milana kosa, který vyhotovil zápis ze zasedání

obecního zastupiteistva v Močovicích konaného dne 13.2.2079,kde ke stíŽnosti Pana Urbánka v

zápisuuvedl, že v pruběhu diskuse žádíIý ze zastupítelů nevyslovil odlišný názor Či nesouhlas s níže

uvedenými opatřeními :

1. Aktualizace Příkopu č.2 v projektu Močovice_protierozní příkopy, vypracovaném

ťtrmouKV+N/[VAQUA,s.r.o.PrahaanáslednáreallzaceďíIa,hrazenéhozobecníhorozpočtu.

2. Rozvor na obecním pozemku parc. č. 885, jímž bude odvedena Podstatná Část deŠťových sréňekz

pozemku parc. ě, 884,

k této stížnosti byla široká diskuse, kde byly uvedeny připomínky, jakze strany zastupitelů' tak i

ze strany stěžovatele, které nejsou v zapisáuu"d"rry. Dále v záPisu nejsou uvedenY PřiPomínkY'

dotazyčinesouhlasvdalšíchprojednávanýchbodechzezasedánízastupitelstva.

ke stížnosti pana urbánka: starosta pan ing. kos informoval zastupitele o odtoku voďy zpole zvané

šafranice, o vypíacovaném projektu príkof č. 2 a o r,ykoupeném pozemku (části pole),

Místostaros íapanKořínek uvedl, že na tento projekt ,r.uyia poskýnuta dotace, Že to nebYlo blÍzké

přírodě,neboťtotoodvádívodudokanalizac..p*Truhlařmělpřipomínkyohledněpruměru
trubekaodvoduvody.PanUrbánekvznesldotaz,kolikještěpolezbydekodvoduvody.Paní
Vojtěchová uvedla, ie zby;áčást pole je velká plocha a že i tuto část pole je Potřeba vYřeŠit, nejen

vršek. pan kořínek uvedl, že problémle v tom, že voda,která teče z horních částí pole se nezarazí

tam, kde se plánoval protierozní příkoi, ale doteče až do dolní ŠPiČkY Pole a tadY utrhne kus břehu'

cožvžse stalo. Starosta ing. Kos aoaa, "Nevymýšlejte vymyšlené, máme to tady, jde teďka jenom

o to, že to budeme muset udělat za svoje peníze,tečka. Pán yŤT:i 1i:1, 
fu,e se ptápodruhé, kolik

tady pole ještě zbyde na odvod vody, panstarosta ing, Kos dodal, Že to oni zase sPoČÍtali' aŽetoh|e

už Tě neohrozí. paní vojtěchová navrhla udělat provizomí ýhu, aby se íidem ulevilo, neboť tento

problém tam mají 3x do roka dle pana Urbánka. Pan Potměšil nalrhl'-a|r 
;e 

try vŠichni doŠli v

sobotu podívat. Místostarosta pan Kořínek doda', ať navrhneme jiné řeŠení a Úvedl' Že se musíme

obrátit na projektarrta a bude to svod vody do kanaiizace. starosta pan ing. kos se ptal' zda-li jsme

schopni se nyní rozhodnout , že nan,inó obce provedeme toto řeŠení Podle tohoto Projektu tadY'

anebo si to chceme nejdříve prostudovat i parri Vojtěchová dodala, Žeto nevÍ' Že nebude dělat věc'

kterou neví. Navrhla, abychom se tam šli podívat všichni, neboť ona saína tam byla aví' jakátam

zbývá ještě plocha. pan rrunar zdtraznil, že toto je Potřeba udělat Pořádně a ne Podle někoho' jak

to nakresli'. pan Kořínek uvedl, že udělat celou kana'izaciod Vodrant do KlejnarkY bY stálo 2-3

miliony.PanPotměšildalpřipomínkukekvalitěodvedenéprácenapoldrunadCihelnou,vč.
stavebního dozoru, k tomu se připojila i paní vojtěchová. pan kořínek uvedl' že ,iž 3 měsíce to

reklamujeme, firma chybu vzta|au op*ui to. pání Vojtěchová namtt'a'Že o reklamaci nic nevíme'

proč nejme informováni. Rovněž i trubka, kterou jsme připomíŇovali jíŽPřed PŮl rokem, stejně

není zasypaná. Starosta na to odpovědě1, že proč bychom vas mjli informovat o každém hovínku ?

Na to paní vojtěchová odpověděla, že to není hovínko. potměšil kritizoval stavební dozor a uvedl'



žetam,kdejedozorpanffitamjevždyprob1ém.Starostasdě1i1panuUrbánkovi,
že teď jsme se dohodli, že to uděláme na vlastní náklady.

pan Truhlář vznesl dotaz, zda-limáme již r,ybranou ťtrmu na strategické dokumenty, starosta

odpověděl, že ještě ne.

paní Vojtěchová vznes |a ďotaz, zda ťlrma,která vyhrála výběrov é řizeni na přestavbu MŠ, bude

spolupracovat s panem Pepou Vlachem. Pan Vlach odpověděl ano, bude sPoluPracovat. Pan Bohatý

řek1, že si myslí, že bude hodně spolupracovat, neboť se úplně vylekal, když zjistil, Že ta firma

Unimont plus s.r.o. už za 4 dny bude na trhu 11 měsíců, bylazaložena I8.2.2018, zžkladníjmění je

20.000Kč.amyjimdáme akciza5,5milionu.PanKořínekřekl,jetopřesnétaťtrma,nakterou
jsme dostali od starostů doporučení. Pan starosta ing. Kos uvedl Sokolovna Paběnice. Pan Kořínek

uvedl, že 6.5.2019 bude předaní MŠ firmě k provedení rekonstrukce. Paní Vojtěchová vznesla

ďotazohledně dotace na tepelné čerpadlo a solární panely na MŠ . Pan Kořínek řekl. Že jsme se

dohodli, že to necháme odborníkovi, aby nám navrhl 3 řešení. Paní Vojtěchová se zeptala,lďerý

odborník to bude. Pan Kořínek řekl, že firmana strategické dokumenty je r,ybere, osloví avítéz

udělá nabídku řešení. pan Vlach dodal, že nemácenu dávat tepelné Čerpadlo a k tomu solární PanelY.
paní Vojtěchová ho upozomila na to, že odborník už řekl, žeby to š1o, a že je potřeba toPení na

uhlí odbourat. Pan Kořínek informoval o opravě vstupu do Sokolovny a její Šatny, cena bYla do

24000 Kč. Dále pan Kořínek podal informace ohledně vypsaných dotací na obecní bYy, bYy Pro

seniory av t.2019 má b}t r,ypsaná dotace z odboru dopravy na chodníky. Starosta otevřel diskusi k

parkovišti nad Linhartoqými s tím, že se tam zastupitelé půjdou podívat. Pan Truhlář uPozornil na

otevření vratzapanem Urbánkem, na jejich otevření, neboť je to obecní pozemek. Dále vznesl

dotazna firmu Envipartner a co pro nás dělá. Pan Kořínek Ťekl, že tato ťrrma pro nás zajiŠtovala

složitější dotace, naposledy protierozní kanál nad Cihelnou a sepaíaČní středisko. Starosta Pan ing.

Kos řekl, že nebyli s touto firmou spokojeni. Pan Kořínek uvedl, že nyni zkouŠÍ novou ťtrmuz

Moravy.

paní Vojtěchová vznesla dotazk rybníku, zda je vybraná firma na strategické dokumenty. Pan

Kořínek odpověděl, že ne, Starosta pan ing. Kos se zeptal, zdalri se nechce k rybníku vrátit, aŽ bude

vypracován projekt. Paní Vojtěchová řekla , že tenpodklad vůbec nemůžeme zaďávat. Mluvila

hlavně ke dvěma zastupitelům panu Vlachovi a panu Chvátilovi, protože tuto informaci jim starosta

ani místostarosta neřekli. Jde o to, že naldádítme s veřejnými prostředky, že musí býzména
územního plánu, ktetátrvárok, a pokud nebudeme mít stanovisko ochrany přírody a jiných institucÍ,

nemůžeme zadávatněco, co do budoucna víme, že nebude reálné. Je to prostá blbost a nejsem Pro

zadávžnív tom smyslu, jak chcete vy. Uvědomte si, že je to chráněný krajinný Prvek. Pan PotměŠil

uvedl, že starostaposledně řekl,že ocas rybníkaje součástí náhonu, cožnení pravda, uvedl téŽ

parcelní číslo rybníka6IlI,vě. ocasu. Vysvětlil téžpro zastupitele rozdÍImezi vodní Plochou a

vodotečí. Na to se ozval pan Chvátil a uvedl, že š1o o hodinu zeměpisu. Pan Truhlář uvedl, Že Pokud

se ve strategických dokumentech objeví něco o zavéĚení části rybníka, podá na Vás trestní

oznámení.

paní Vojtěchová podala informaci k vanočnímu koncertu, domluvila vystoupení Komorního

akordeonového souboru zuš kutná Hora,



/

Závéremmé stížnosti chci upozomit zastupitele obce Močovice na metodické doPoruČení k Činnosti

územních samosprávných celků vydané Ministerstvem vnitra ČR, odborem dozoru a kontrolY

veřejné správy, kde se uvádí. Ze zápisuze zasedání zastupitelstva obce by mělo b}t patrno o jaké

věci se v rámci připraveného případě doplněného bodu programu jednalo, jaký byl Pruběh

projednávaní příslušného bodu (stručně), vč. rozpravy a vystoupení přítomné veřejnosti, Podané

protinávrhy a hlasování o nich. Zápis by měl b}t natolik obšírný, aby si z něho každý mohl udělat

dostatečnou představu o pozici jednotliqých zastupitelů, stejně tak o pruběhu samotné rozptayy.

V příručce pro členy zastupitelstva obce po volbách v r. 2018 vydané Svazem měst a obcí ČR, kde

je mimo výše uvedené ještě dále řečeno, že se doporučuje v zápise uvést to, zda se zasedání

účastnili občané, v jakém počtu a stručný záznamjejich případného vyjádření.

Žaaamobecní zastupitelstvo Moěovice o písemnou odpověď a přijatá opatření ke zlepšení obsahu

zápísu z jednánízastupitelstva. Dále žádám, aby tato stížnost byla dána do zápisu z nejbliŽŠÍho

konaného zasedání obecního zastupitelstva obce Močovice , popřípadě jako jeho příloha.

Vše v souladu s provedenýmaudiozé.znamem mou osobou.

S pozdravem Potměšil Miroslav, Močovice 178, p. Čáslav, 286 0I _4 :/,/ 7 ,-,

,/


