
Zápis č. 19/09 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 
 
Obec Močovice 
Zastupitelstvo obce Močovice 

 
Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice konaného dne 30.10. 2019 
od 19,30 hodin v sokolovně 

 
Přítomno:   7 členů OZ 
Omluven:   0 
Hosté:                     0                    
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 a 
obecním rozhlasem.  
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 
konstatoval, že je přítomno 7 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 
pro potřeby zápisu.  
 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Truhláře Jaroslava a p. Chvátila Josefa, 
zapisovatelkou paní Vojtěchovou Věru. 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  7        Proti  0        Zdrželi se  0  
Usnesení č. 78/19 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 vznesla paní Vojtěchová, a to kontrolu usnesení z předchozích dvou 
zasedání. Starosta oznámil, že bude tento bod automaticky zařazován do programů příštích 
jednání. K plnění usnesení z předchozích dvou zasedání před projednáváním jednotlivých 
bodů programu se vyjádřil, dotazy zodpověděl. Týkaly se smluv s Povodím Labe, akce Poldr 
Cihelna, smluv na Strategické dokumenty, vypovězení dohody o grantu na WIFI, akce 
překážková dráha na hasičský sport, opravy výtluk na silnici na Krchleby, směny pozemků 
na Šafranici, nedostatečném dopravním značení v obci Močovice na základě zmapování 
panem Truhlářem. Starosta podal informaci  o 2 verzích připravovaného projektu na 
protierozní kanál na Šafranici. Další připomínky zastupitelů byly zařazeny do bodu VI) Jiné.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání 
      I)    Schválení programu zasedání      
      II)   Záměr obce č. 5/19/Z /schválení vítěze 
      III)  Veřejná zakázka – Močovice-chodníky podél silnice II/337       
      IV)  Rozpočtové opatření č. 5/19            
      V)   Návrh rozpočtu na r. 2020        



      VI)  Jiné, závěr  
Výsledek hlasování:    Pro    7         Proti    0            Zdrželi se    0  
Usnesení č. 79/19 bylo schváleno 

 
 
II)  Záměr obce č. 5/19/Z /schválení vítěze/  
Starosta vysvětlil důvod podání záměru obce prodat osobní automobil VW TRANSPORTER 
používaný jako hasičská technika. Určil předsedu výběrové komise p. Kořínka Miroslava a 
všechny členy zastupitelstva jmenoval jejími členy. Po nutných formálních záležitostech byla 
přijata obálka jediného zájemce, a to SDH Zbraslavice. Konstatováno, že nabídka je platná a 
výběrová komise doporučuje schválit vítěze výběrového řízení.  
Návrh souhrnného usnesení:  
1.Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje jako vítězného zájemce o odkup obecního vozidla 
VW Transporter  SDH Zbraslavice s nabídnutou cenou 10.000,-Kč.  
2. Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Kupní smlouvu na vozidlo VW Transporter, 
uzavřenou mezi obcí a SDH Zbraslavice  s nabídkovou cenou 10.000,-Kč.  
Výsledek hlasování:   Pro      7         Proti       0           Zdrželi se        0  
Usnesení č. 80/19 bylo schváleno 

 
 
III)  Veřejná zakázka – Močovice- chodníky podél silnice II/337  
Místostarosta informoval o proběhlém výběrovém řízení na chodníky podél silnice II/337, na 
kterou obec obdržela dotaci. Do VŘ se přihlásilo 6 firem. Nejnižší nabídky měli Stavitelství 
MUTL, Dopravní stavby Kolín a firma TES Čáslav. Komise doporučuje schválit nejnižší 
nabídku firmy Stavitelství MUTL, kde kriteriem byla nejnižší cena.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje jako vítězného dodavatele díla Močovice-chodníky 
podél silnice II/337 firmu  Stavitelství-MUTL, s.r.o., Kutná Hora, IČ: 29016037 s 
vysoutěženou cenou 1.069.433,-Kč, bez DPH.   
Výsledek hlasování:   Pro     7       Proti       0          Zdrželi se        0  
Usnesení č. 81/19 bylo schváleno 
 
IV)  Rozpočtové opatření č. 5/19    
Starosta informoval o obsahu tohoto rozpočtového opatření, jehož největší částky se týkají 
dotací a budou vyúčtovány na konci roku a další úpravou rozpočtu v prosinci s mimořádnou 
splátkou úvěru.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření 5/19 /příloha č. 2/  
Výsledek hlasování:   Pro     7       Proti        0         Zdrželi se       0  
Usnesení č. 82/19 bylo schváleno 
 
V)  Návrh rozpočtu na r. 2020  
Starosta rozebral a dopodrobna vysvětlil položku po položce v příjmech i výdajích, rozbor 
některých položek zaslal již zastupitelům jako podklady k jednání. Paní Vojtěchová požádala 
emailem účetní o podrobnější rozbor nejvyšších příjmových položek, upozornila na přesun 
částky za věcné břemeno od ČEZu do jiné kolonky, dále byla dovysvětlena chyba v sumě ve 
výdajích za strategické dokumenty (nedopatření účetní). Ve výdajích na Sokolovnu se počítá 
po  souhlasu všech zastupitelů s částkou na rozsáhlejší důkladnou opravu střechy přístřešku 
nad betonovou plochou na velkém fotbalovém hřišti, s instalací nového pletiva mezi 
Sokolovnu a pozemek p. J. P., s ořezáním stromů. Řešena otázka III. etapy veřejného 
osvětlení, dotace nebyla již několikrát obdržena, uvažováno o dalších bodech, o osvětlení 
silnice mezi domy rodiny P.  a V., kde občané přecházejí, z rozpočtu obce (př. solární 
světla). U separačního střediska byla návrhována řešení úpravy a využití dvorku č.p. 8, 
event. opravy vrat a obvodové zdi. Pan Truhlář připomněl nápad pana Vlacha využití tohoto 



místa na kontejnery na odpad. Starosta a místostarosta doporučili zadat využití projektantům 
v rámci Strategických dokumentů. Vy výdajích se též počítá s částkou 200.000,- Kč na auto 
pro Sokol, za účelem dovozu malých fotbalistů na zápasy, přičemž suma není konečná. Dále 
starosta vysvětlil další velké výdajové částky na splácení úvěrů a zdůraznil, že náklady, které 
budeme potřebovat pro provoz obce budou plně hrazeny příjmy, nesaháme do našetřených 
financí. Návrh rozpočtu je vyrovnaný a při tomto dobrém hospodaření obce lze některé akce 
samofinancovat, nešetřit na materiálu a jeho kvalitě.  Avšak samozřejmě je třeba mít na 
paměti, že do budoucna nelze již počítat s 80-90% dotacemi, spíše jen podle předpokladů s 
50%. Na zdražování poplatku za popelnice se zastupitelů neshodli.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Návrh rozpočtu na r. 2020 /příloha č. 3/.  
Výsledek hlasování:  Pro   7    Proti     0      Zdrželi se     0   
Usnesení č. 83/19 bylo schváleno 
 

 
VI) Jiné 
Starosta informoval zastupitele o žádosti paní V. M. o finanční podporu na vytápění místního 
obchodu v Močovicích č.p. 18, a to z důvodu vysokých finančních nákladů a úniku tepla. Po 
diskusi zastupitelstvo ve většinové shodě uvažuje o ročním příspěvku a podpoře zdejšího 
obchodu a hospody. Starosta informuje i o své intervenci na Středočeském kraji a na 
Mikroregionu Čáslavsko na podporu obchodů a hospod v obcích. Místostarosta zároveň 
upozornil, že v rámci Strategických dokumentů zadáme firmě i vypracování projektové 
dokumentace na nebytové prostory č. 18, kterou příští rok můžeme využít při podání žádosti 
o dotaci na zateplení. Jiné instalace musí obec uhradit sama. Cílem by mělo být dovést tuto 
akci do fáze stavebního povolení. Na tom se všichni shodli. P. Truhlář vyslovil dotaz, zda-li 
tato projektová dokumentace bude plně postačovat, nebude se muset zadávat jiná za další 
peníze a jakou bude mít platnost. Místostarosta vysvětlil, že firma na Strategické dokumenty 
nám vytvoří dokument typu vize, studie a v na naše přání dovede některé projekty do fáze 
územního řízení, ale stejně se podle ní stavět nedá. Obec bude muset stejně zaplatit u všech 
projektů projektovou dokumentaci. Připraví nám vlastně podklady pro projekty. Podle 
starosty u projektové dokumentace na objekt č. 18 se již nebude muset projektantovi platit 
takový finanční obnos. V celé akci Strategické dokumenty vidí přínos pro obec a obec na ni 
vynakládá pouze 5%, zbytek 95% pokryje dotace. Jde o podobnou situaci jako byla Vize 
obce Močovice, kterou místostarosta často využíval v žádosti o projekty. Paní Vojtěchová 
navrhla též sjednotit snížení nájmu na 1,- Kč i místním kadeřnictvím (služba místním 
občanům), zastupitelé se na tomto většinově shodli. Při event. žádosti dalšího začínajícího 
nájemce nebo podnikatele v obecních prostorách by se pak samozřejmě zastupitelé opět 
vyjadřovali. P. Titze uplatnil svůj názor, že smyslem podnikání není žádání příspěvků a úlev, 
ponechal by současný stav.      
 
A. Návrh souhrnného usnesení:  
       1. Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje s platností od 1.1.2020 finanční příspěvek z 
rozpočtu obce ve výši 10.000,-Kč/rok  na otop paní V. M., nájemkyni nebytových prostor v 
čp. 18.  
       2. Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje s platností od 1.1.2020 finanční příspěvek z 
rozpočtu obce ve výši 10.000,-Kč/rok na otop paní Š. L., pachtýřce nebytových prostor v čp. 
18.  
Výsledek hlasování:  Pro  6       Proti   1 /p. Titze/          Zdrželi se  0    
Usnesení č. 84/19 bylo schváleno   

 
B. Návrh souhrnného usnesení:  
       1.  Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor 
sloužících k podnikání /č. 1/2015/, uzavřené mezi obcí a nájemcem, paní L. R. dne 
12.4.2015, upravující s platností od 1.1.2020 měsíční nájemné na 1,-Kč.  



       2.  Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor, uzavřené dne 27.4.1998 mezi obcí a paní J. S., upravující s platností od 
1.1.2020 měsíční nájemné na 1,-Kč.  
Výsledek hlasování:  Pro   6      Proti    1 /p. Titze/      Zdrželi se     0  
Usnesení č. 85/19  bylo schváleno 
 
Starosta informoval o zveřejněném rozpočtu Mikroregionu Dubina a o příspěvcích obce a o 
úpravách ve výdajové části rozpočtu vzhledem k nově přijatým dnešním usnesením.  
 
Místostarosta podal informace o akcích ve fázi vyúčtování. U MŠ byla vysoutěžená cena za 

stavbu 6.818.000,-Kč, dohodnuty vícepráce (400.000,-Kč + DPH) a odečteny méněpráce. 

Hlavními položkami víceprací byly nahazování, nové podlahy v přízemí, vč. izolací, nový 

protipožární záklop v patře na požadavky hasičů, protipožární dveře na únikové schodiště (v 

projektu opomenuto), dvojí zábradlí na schodišti. Odečetlo se za překlady a radiátory. 

Celková částka činí 7.320.000,- Kč, vč. DPH, původní projektantova částka byla 7.500.000,- 

Kč. Předpokládaná dotace činí 4.749.602,- Kč, nejde ještě o konečnou sumu. Došlo 

k doúčtování projektu - kabelů veřejného osvětlení, konečná suma byla 659.000,- Kč, dotace 

ze Středočeského kraje 386.000,- Kč, kompenzace od ČEZu 270.000,- Kč.    

Za kontrolní výbor p. Titze informoval o rozpracovanosti návrhu péče  a prací na  veřejných 
pozemcích a prostranstvích obce Močovice. Bude připraven k projednání na příští zasedání.  
 
P. Truhlář podal informace k obnově akce pořádané obcí pro děti Mikulášská besídka 
v sokolovně se soutěžemi a hudbou na 1.12. od 13.00 hodin. V ten den ovšem bude 
rozsvícení vánočního stromečku a po debatě zastupitelů není vhodné kombinovat dvě akce 
najednou. Starosta požádal o jiný termín. Plošina na ozdobení nového stromečku je 
přislíbená. 
 
Paní Vojtěchová podala návrh zastupitelstvu obce na provádění kontroly financování 
jednotlivých projektů v souladu s plánem finančního výboru. Dohodnuto, že bude dodán  
seznam kontrolovaných projektů. Dále požádala, aby starosta podal informace o posledním 
kontrolním dnu na novém mostě. Bude vyřešen problém s kaluží před domem čp. 63 se 
zaústěním do nové uliční vpusti do 25.11. 2019. Nyní provádějí nové vodorovné dopravní 
značení, asfaltové „vlnobití“ neodstraní, bude prodloužena záruka na 8 let na části díla. Bude 
provedeno osazení břehu před domem čp. 3 u zastávky autobusu podle dendrologa.  
Kolaudace mostu zatím neproběhla. Podle starosty obce bylo vše provedeno podle 
několikrát měněného projektu a na stavbu bylo vydáno stavební povolení.  

 
Zasedání zastupitelstva předsedající ukončil ve 22:25 hod.  

 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 
2) Rozpočtové opatření č. 5 
3) Návrh rozpočtu obce Močovice 

 
 
 
 

Usnesení formuloval p. Kos, zápis vyhotovila paní Vojtěchová, dne 2.11. 2019. 
 
Ověřovatelé: …………………………….        Starosta            ………………………... 
 
                      ……………………………         Místostarosta   ………………………… 

 



 


