
Zápis č. 19/07 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 
 
Obec Močovice 
Zastupitelstvo obce Močovice 
 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice konaného dne 4.9.2019 

od 19,30 hodin v sokolovně 
 

Přítomno:   6 členů OZ 
Omluven:   1 - p. Titze 
Předsedající:  starosta 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Močovice (dále též jako "zastupitelstvo") bylo zahájeno 
v 19.30 hodin starostou obce Milanem Kosem (dále jako "předsedající"). Zasedání 
bylo řádně svoláno a informace o něm byla zveřejněna na Úřední desce Obecního 
úřadu Močovice, obecním rozhlasem a občanům písemnou informací.  
Dále předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 
1) konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 
členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 Zákona o 
obcích). Paní Vojtěchová na začátku zasedání oznámila, že bude pořizovat 
audiozáznam.  
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající nabídl opozičním zastupitelům funkci zapisovatele, té se ujala paní  
Vojtěchová. Předsedající dále navrhl ověřovatele zápisu p. Truhláře a p. Chvátila. 
Bylo dohodnuto, že usnesení bude formulovat předsedající. P. Kořínek oznámil, že 
bude též pořizovat audiozáznam pro kontrolu. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Truhláře Jaroslava a p. 
Chvátila Josefa a zapisovatelem paní Vojtěchovou Věru.  
Výsledek hlasování: Pro  6 Proti  0 Zdrželi se  0  
Usnesení č. 62/19 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 předsedající (bod II). K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:    

I) Schválení programu zasedání 
II) Námitky k zápisu ze Zasedání OZ č. 19/06 
III) Dodatečné schválení Účetní závěrky obce sestavené k 31.12.2018 
IV) Schválení návrhu Řádu veřejného pohřebiště 
V) Schválení návrhu směnné smlouvy 
VI) Schválení návrhu Rozpočtového opatření č. 4/19 
VII) Schválení vítězů výběrového řízení /Strategické dokumenty/ 



VIII) Schválení likvidace nepotřebného inventáře mateřské školy 
IX) Pořízení techniky pro údržbu obce 
X) Jiné, závěr 

 
Výsledek hlasování: Pro  6 Proti  0            Zdrželi se  0  
Usnesení č. 63/19 bylo schváleno. 
 
II) Námitky k zápisu ze Zasedání OZ č. 19/06  
Předsedající uvedl námitky paní Vojtěchové k předchozímu zápisu ze zasedání z 5.6. 
2019. Zodpověděl pro přítomné občany proč některé námitky akceptoval a některé 
ne. Zdůraznil nutnost postupovat podle Jednacího řádu a přesně specifikovat svá 
vyjádření během zasedání, jež by měly být podle zastupitele součástí zápisu.  
Paní Vojtěchová uvedla, že žádné další námitky již nepodávala. 
 
III)  Dodatečné schválení Účetní závěrky obce sestavené k 31.12.2018  
Předsedající vysvětlil zastupitelům důvod dodatečného schvalování Účetní uzávěrky 
obce na základě probraných dokladů při zasedání OZ dne 5. 6.  2019 a schválení 
Závěrečného účtu za r. 2018.  Připomínky nebyly vzneseny.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice v návaznosti na Usnesení č. 51/19 dodatečně 
schvaluje Účetní závěrku obce, sestavenou k 31.12.2018.  
Výsledek hlasování: Pro  6 Proti  0 Zdrželi se  0  
Usnesení č. 64/19 bylo schváleno 
 
IV)  Schválení návrhu Řádu veřejného pohřebiště  
Předsedající uvedl, že je povinností každé obce, aby do konce r. 2020 měla platný 
Řád veřejného pohřebiště. Nyní schvalujeme návrh, definitivní verzi až po korekci na 
Středočeském krajském úřadu. Podstatné připomínky a úpravy vznesli starosta, 
místostarosta a p. Truhlář.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje návrh Řádu veřejného pohřebiště upravený 
a opravený během zasedání, vyhotovený k odsouhlasení krajským úřadem.  
Výsledek hlasování: Pro  6 Proti  0 Zdrželi se  0  
Usnesení č. 65/19 bylo schváleno 
 
V)  Schválení návrhu Směnné smlouvy  
Předsedající uvedl návrh směnné smlouvy týkajicí se směny pozemku parc. č. 885 o 
výměře 368 m2 v k. ú. Močovice, list vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú.Močovice a 
pozemku parc. č. 884/2 o výměře 368 m2 v k.ú. Močovice, jehož vlastníkem je Ing. 
H. H. Informoval zastupitele o připomínkách Ing. H. H. k této smlouvě. Objasnil i 
dotazy paní Vojtěchové a p. Truhláře ohledně změny využití druhu pozemku č. 855 
z trvalého travního porostu zpět na ornou půdu, která proběhla rozhodnutím 
Městského úřadu Čáslav Odbor výstavby a reg. vývoje a nabyla moci 9.7. 2019. Dále 
vysvětlil důvod scelení pozemků parc. č. 885 a 884/1, který bude následovat po 
podpisu směnné smlouvy a současně dojde na KÚ ke změně druhu pozemku parc. č. 
885, to vše na náklady obce.  
Návrh souhrnného usnesení:  
1. Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje návrh Směnné smlouvy, uzavírané mezi 
obcí Močovice a Ing. H. H., vypracovaný JUDr. Jaroslavem Hájkem – notářem v 
Kutné Hoře.  



2. Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje scelení pozemků parc. č. 885 a 884/1 na 
náklady obce.  
Výsledek hlasování: Pro  6 Proti  0 Zdrželi se  0  
Usnesení č. 66/19 bylo schváleno 
 
VI)  Schválení návrhu Rozpočtového opatření č. 4/19  
Starosta a místostarosta zodpověděl dotazy zastupitelů týkající se jednotlivých 
položek. Byly vysvětleny náklady s nejvyššími sumami, tj. 500 000 Kč Strategické 
dokumenty a 800 000 Kč MŠ. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/19 /příloha č. 2/.  
Výsledek hlasování: Pro  6 Proti  0 Zdrželi se  0   
Usnesení č. 67/19 bylo schváleno. 
 
VII)  Schválení vítězů výběrového řízení /Strategické dokumenty/  
Místostarosta informoval o výběrovém řízení na strategické dokumenty, které pro 
obec Močovice prováděla firma Envipartner (nadlimitní částka, přísnější kritéria). 
Výběrové řízení bylo rozděleno na 2 části. První obsahuje strategii rozvoje dešťové 
kanalizace, protipovodňových opatření a koncepci rozvoje vodních ploch. Druhá 
veřejná prostranství a budovy, dopravní infrastrukturu, cyklostezky, hřbitovy.  
Starosta doporučil vítěze schválit. P. Truhlář vyslovil přání se o těchto firmách 
informovat.  
Návrh souhrnného usnesení:  
1. Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje jako vítězného dodavatele díla Strategické 
dokumenty pro obec Močovice – část 1. firmu Vodohospodářský rozvoj a výstavba, 
a.s. se sídlem Praha, Nábřežní 90/4, IČ 47116901 s vysoutěženou cenou 491.000,-
Kč + DPH.  
2. Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje jako vítězného dodavatele díla Strategické 
dokumenty pro obec Močovice – část 2. firmu PKV BUILD, s.r.o. se sídlem Senožany 
284, IČ 28149785 s vysoutěženou cenou 1.249.000,-Kč + DPH.  
Výsledek hlasování: Pro  5 Proti  0 Zdrželi se  1 (p. Truhlář)   
Usnesení č. 68/19 bylo schváleno 
 
VIII)  Schválení likvidace nepotřebného inventáře mateřské školy  
Předsedající uvedl počty a druhy nepotřebného inventáře. Zastupitelé se shodli na 
jejich dalším využití.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje likvidaci nepotřebného a z evidence MŠ 
vyřazeného drobného majetku nabídnutím občanům i organizacím za odvoz.  
Výsledek  hlasování: Pro  6 Proti  0 Zdrželi se  0  
Usnesení č. 69/19  bylo schváleno 
 
IX) Pořízení techniky pro údržbu obce  
Starosta uvedl toto téma na základě domluvy na předchozích zasedáních, též 
v souvislosti s informací o možných dotacích na lesní techniku, jejíž podmínky 
objasnil místostarosta (traktor do 38kW, nutnost ochranného rámu, dotace max. 50% 
technika do 1 milionu, dotační titul se vypisuje v 10/19). Na žádost starosty 
informoval o schůzce se zástupcem firmy Agrometal p. Potměšil. Ten uvedl ceny 
traktoru John Deere a příslušenství, nabídku dealera získat válečkový sypač zdarma.  



P. Cypra uvedl informaci ohledně poruchovosti, drahého servisu. K problematice byla 
bohatá diskuse, určitě se všichni shodli na kvalitě, ale vysoké pořizovací ceně této 
techniky. Závěrem starosta uvedl, že by to znamenalo vydat z rozpočtu (při získané 
dotaci 500 000 Kč) minimálně 1,2 milionu, což je v naší situaci neekonomické, a že 
současná technika vyhovuje a problematická je i obsluha traktoru. Místostarosta též 
argumentoval, že na základě komunikace se starostou Třebešic lze takovou 
mechanizaci svěřit jen spolehlivému traktoristovi. U externích firem, které si obec 
najme, tento problém odpadá. P. Potměšil se zajímal, zda byl někdo osloven.  
Paní Vojtěchová uvedla, že ještě vypisují dotace na tzv. sdílenou techniku nebo je 
možnost vzít v úvahu splátkový kalendář. Při té příležitosti p. Potměšil upozornil na 
místa, kde není vysekáno – u MŠ za pomníkem, u Klejnarky a břeh u p. F. S. Ještě 
uvedl požadavek na dorovnání povrchu prostranství vlevo od cesty směrem ke 
Krchlebské Cihelně. P. Truhlář uvedl, že nálety do 5 cm průměru na březích řeky 
Klejnárky lze udržovat obcí po dohodě s Povodím Labe. Starosta uvedl, že ví, že je 
můžeme udržovat, ale je vázán povinností funkce dobrého hospodáře s obecními 
prostředky a na jejich údržbu proto nechce vynakládat finanční prostředky, protože 
Povodí 1x za 3 roky břehy vyseká. Paní Rychetská upozornila na zarostlý levý břeh 
Klejnárky u č.p. 124 a 125, též v majetku Povodí Labe.  
Paní Sedláčková vznesla požadavek na zaměstnání více lidí na práci na obci.  
Po hlasování byla shoda všech zastupitelů, že do budoucna lze uvažovat o sekačce 
typu John Deere do 500 000 Kč. P. Truhlář byl pověřen získat informace o ceně 
kompletního sekání firmou v obci Bratčice.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje provádění údržby obce stávající technikou s 
výpomocí externích firem.  
Výsledek hlasování: Pro  4 Proti  2 (Vojtěchová, Truhlář)     
 Zdrželi se   0  
Usnesení č. 70/19   bylo schváleno 
 
X) Jiné, závěr 
Starosta informoval o potřebě opravit obrubníky u domu č. 37 na náklady obce, 
protože nejsou součástí silnice, vč. zhotovení projektu schváleného příslušnými 
institucemi, rovněž i chodník od Chadimových směrem na Čáslav (úprava již 
zhotoveného projektu ing. Kejvalem) a doplnění obrubníků ve směru od mostu kolem 
Sedláčkových k Čáslavi.  
  
P. Vlach požádal též o bezbariérovou úpravu u přechodu pro chodce u křižovatky na 
Kluky. Starosta uvedl, že se to provede v rámci vybudování přechodu pro chodce 
před Vondrovými ke kovárně.  
 
Místostarosta uvedl, že musí být podrobněji rozpracován stávající projekt na chodník 
od Patáků k mostu, protože bude využita dotace. Při té příležitosti podal informaci, že 
v říjnu 2019 bude vypisována dotace ze stejného dotačního titulu na II. část 
chodníků. Zastupitelé se shodli na podání žádosti o dotaci, protože stavební povolení 
je vydáno a projektant rozpracuje podrobnosti.  
 
Starosta podal informace o odpojené telefonní budce a možnostech jejího využití.  
Starosta požádal o příspěvky do čtvrtletníku do 20.9. 2019.  
 



Místostarosta informoval o vypsané dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu na III. 
etapu osvětlení. Dohodnuto, že požádáme.  Dále informoval, že dotace na vybavení 
MŠ nábytkem z Fondu hejtmana Středočeského kraje byla zamítnuta.  
 
Místostarosta vyslovil požadavek od občanů na zvýšení bezpečnosti na křižovatce na 
Kluky směrem z obce, protože v souvislosti s přestavbou mostu vznikl dojem, že 
řidič, který jel od obce směrem na Kluky, byl na hlavní. Např. formou vodorovného 
dopravního značení. Podobná situace s bezpečností je na výpadovce na Kluky a na 
odbočce do zástavby v Cihelně, kde o možnou úpravu požádala paní Tvrdá i p. 
Vlach. Starosta uvedl, že osloví příslušný úřad v Čáslavi, požádá o vyjádření PČR.  
P. Truhlář uvedl, že je v Močovicích plno křižovatek, které jsou špatně značené.  
Starostou byl pověřen, aby chybná označení na silnicích v obci v souvislosti 
s bezpečností provozu sepsal a předal je starostovi. I paní Rychetská upozornila na 
sraženou značku u jejich domu informující o zvýšeném prahu. Starosta zabezpečí 
nápravu.  
 
Starosta informoval na dotaz p. Truhláře o nové paní učitelce paní Krumlové, dále o 
stávajícím počtu a funkcích zaměstnanců MŠ.   
 
P. Truhlář se zeptal starosty na připomínky k mostu, které dávali opoziční zastupitelé.  
Starosta podal informaci, že most dozoruje technický dozor investora, chyby se 
odstraňují, ale i špatně, př. nájezd na most. Dále uvedl, že nedostatky sám uvádí na 
kontrolních dnech, kterých se za obec účastní a jsou zapsány v zápisech. Řeší se 
např. problém před Byrtusovými. Podstatné je podle starosty to, že investor (KSÚS) 
je v tomto rozhodující.  Uvedl, že nedostatky by se měly do kolaudace odstranit. 
Zastávka z panelů je bohužel provizorní řešení, které bylo projektováno v době, kdy 
pozemek obci nepatřil, dále špatně provedený i okolní škrábaný asfalt, rovněž i 
zastávka u Chadimů. Paní Vojtěchová a p. Truhlář oznámili, že mají další 
připomínky, starosta je požádal, aby je poslali jemu jako představiteli obce, že je 
předá TDI. Zároveň poučil opoziční zastupitele o informovanosti starosty při podávání 
připomínek, též i o tom, že téma most měli vznést na program jednání. Chyby na 
mostě připomínkoval i p. Potměšil. Starosta odpověděl, že s ním souhlasí, ale že 
stále má hlavní slovo investor. Paní Tvrdá se ptala na  špatné označení tonáže 
mostu, starosta odpověděl, že most je zatím ve stavbě a není zkolaudován.   
 
Zasedání zastupitelstva předsedající ukončil ve 22:11 hod.  
 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 
2) Příloha č. 2 
 
 
 

Usnesení formuloval p. Kos, zápis vyhotovila paní Vojtěchová, dne 6.9.2019. 
 
Ověřovatelé: …………………………….        Starosta            ………………………... 
 
                      ……………………………         Místostarosta   ………………………… 
 


