
Zápis č. 19/10 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 
 
 
 

 
Obec Močovice  
Zastupitelstvo obce Močovice 
 

                                                              Zápis 
           ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice konaného dne 20.11.2019 
                                                  od 19,30 hodin na OÚ  
 

Přítomno:               7 členů OZ 
Občané:                  paní Rychetská  
Předsedající:          starosta 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Močovice (dále též jako "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19.30 
hod. starostou obce Milanem Kosem (dále jako "předsedající"). Zasedání bylo řádně svoláno 
a informace o něm byla zveřejněna na Úřední desce Obecního úřadu Močovice a vyhlášena 
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 pana Vlacha Josefa a pana Titze Libora, 
zapisovatelem paní Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Vlacha Josefa a p. Titze Libora, 
zapisovatelem paní Vojtěchovou Věru.                                                                                                        
Výsledek hlasování:        Pro  7        Proti  0        Zdrželi se  0 
Usnesení č. 86/19 bylo schváleno. 
 

I)  Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Doplnění 
programu přednesl předsedající a to rozpočtové opatření č. 6/2019. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání: 
      I)  Schválení programu zasedání 
     II)  Kontrola usnesení z předchozího zasedání OZ 
    III)  Schválení Rozpočtu obce na r. 2020   
    IV)  Rozpočtové opatření č. 6/2019  
     V)  Změna č. 1 Územního plánu obce Močovice - vyhláška       
    VI)  Žádost SOKOLa Močovice o dotaci z rozpočtu obce na r. 2019    
   VII)  OZV č. 1/2019, 2/2019, 3/2019 – popelnice, systém odpad. hospodaření, psi 
  VIII)  Specifikace celoroční údržby obce 
    IX)  Inventarizace 2019 
     X)  Jiné, závěr 
Výsledek hlasování:    Pro    7         Proti    0            Zdrželi se    0 
Usnesení č. 87/19 bylo schváleno. 



 

II)  Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
Předsedající jednotlivě rozebral usnesení z předchozího zasedání a plně informoval o jejich 
plnění (prodej hasičského auta VW Transporter, na příštím zasedání schvalování smlouvy 
s vítězem výběrového řízení na chodníky stavitelství MUTL, rozpočtové opatření 5/19 a 
návrh rozpočtu 2020, příspěvek na otop nájemkyni hospody a obchodu, smlouvy na 
symbolické měsíční nájemné obou kadeřnictví). Dále předsedající vyzval pana Truhláře 
Jaroslava k informaci o akci Mikulášská. Ten ostatní seznámil s plánem, že dne 30. 11. , kdy 
se koná v Sokolovně dětská sportovní akce pořádaná Sokolem od 14.00 hod.,  bude v 16.00 
hod. následovat pro děti ještě návštěva Mikuláše, anděla a možná i čerta s připravenými 
balíčky. Ta bude v režii obce. Dohodnuty technické podmínky v Sokolovně, akce bude 
vyhlášena rozhlasem.  Dále starosta poděkoval panu Truhlářovi a panu Vlachovi za vánoční 
ozdobení nového živého stromu u místní hospody, který bude rozsvícen dne 1.12. 2019. 
Starosta oznámil, že SDH Močovice bude současně ve stejný den od 16.30 jako tradičně 
s dětmi zdobit strom u kaple s vlastním programem.  Akordeonový koncert v místní kapli se 
bude konat 15.12. 2019 v 17,00 hod.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení ze 
Zasedání OZ č. 19/09.  
Výsledek hlasování:   Pro      7         Proti       0           Zdrželi se        0 
Usnesení č. 88/19 bylo schváleno 
 

III)  Schválení Rozpočtu obce na r. 2020 
Návrh byl kompletně rozebrán minulé zasedání, požadované úpravy byly účetní do rozpočtu 
obce zaneseny. Další připomínky vzneseny nebyly.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočet obce Močovice na r. 2020 /Příloha č. 2/.  
Výsledek hlasování:   Pro     7       Proti       0          Zdrželi se        0 
Usnesení č. 89/19 bylo schváleno 
 

IV)  Rozpočtového opatření č. 6/2019  
Starosta vysvětlil drobné úpravy v jednotlivých rozpočtových kapitolách, bez připomínek.    
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2019 /příloha č. 3/.  
Výsledek hlasování:   Pro     7       Proti        0         Zdrželi se       0 
Usnesení č. 90/19 bylo schváleno 
 

V)  Změna č. 1 Územního plánu obce Močovice – vyhláška 
Starosta zopakoval důvody změny č. 1 ÚP Močovice, na žádost firmy Allium AGRO s.r.o., 
týkající se nového funkčního využití plochy pozemku parc. č. 955 v katastrálním území 
Močovice z plochy zemědělské na plochu výroby a skladování – zemědělské (VZ) a úprava 
části trasy lokálního biokoridoru LBK 2 dle pozemkových úprav, podle důvodové zprávy, kdy 
Obec Močovice požádala dne 17.6.2019 Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a 
regionálního rozvoje, úřad územního plánování, o pořízení změny č. 1 Územního plánu 
Močovice zkráceným postupem. Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního 
rozvoje, úřad územního plánování, změnu č. 1 Územního plánu Močovice projednal dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů a předal Zastupitelstvu obce Močovice ke schválení a vydání. Starosta dotazy 
zastupitelů zodpověděl.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice vydává změnu č. 1 Územního plánu Močovice formou opatření 
obecné povahy /Příloha č. 4/.  
Výsledek hlasování:  Pro   7    Proti     0      Zdrželi se     0   
Usnesení č. 91/19 bylo schváleno. 



 

VI)  Žádost SOKOLa Močovice o dotaci z rozpočtu obce na r. 2019 
Starosta vysvětlil důvody podávání žádosti o dotaci, kdy z akce ke 100 letům výročí kopané 
v Močovicích se sešlo v příjmech 100.410,- Kč a ve výdajích 138.740,- Kč. Požadovaná výše 
finančního příspěvku obce je 38.330,- Kč. Výška příjmů ještě není konečná, protože lze 
předpokládat, že budou prodány upomínkové předměty a video z akce. Pan Truhlář navrhl, 
aby se upomínkové předměty nabízely místně v obchodě, v hospodě, ale i na akcích např. 
v Sokolovně, kde je větší účast občanů. Na tom se všichni zastupitelé shodli. Starosta uvedl, 
že na dotace pro spolky bylo vyčleněno 150.000,- Kč, zbylo zde 22.500,-Kč, proto tuto sumu 
navrhuje přidělit na tuto akci. Paní Vojtěchová vznesla dotazy na rozdíly v příjmech a 
výdajích u největších položek (upomínkové předměty a půllitry, rovněž CD), po diskusi všech 
zastupitelů bylo dohodnuto, že vyúčtování akce spolu s fakturami a jinými doklady, rovněž i  
příjmy z prodeje ještě neprodaných upomínkových předmětů a CD, budou součástí 
vyúčtování a žádosti Sokola o dotaci v únoru příštího roku. Všichni zastupitelé se shodli, že 
šlo o povedenou akci, výbornou prezentaci obce Močovice, cení si úsilí všech členů Sokola a 
občanů, kteří se na akci  podíleli a věnovali jí svůj čas. Rovněž si všichni považují i celkové 
sumy 74.500,- Kč od sponzorů (firem, soukromých osob a členů TJ Sokol Močovice), což 
zdůraznil místostarosta.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce vypracováním návrhu Smlouvy o 
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce na částku 22.500,-Kč a předložením tohoto 
návrhu ke schválení na nejbližším zasedání OZ.  
Výsledek hlasování:  Pro  7       Proti   0         Zdrželi se  0    
Usnesení č. 92/19 bylo schváleno 
 

VII) OZV (Obecně závazná vyhláška) č. 1/2019, 2/2019, 3/2019 – popelnice, 
systém odpad. hospodaření, psi 
Starosta uvedl problematiku poplatku za popelnice, který zůstává pro příští rok na 500,- Kč a 
vysvětlil nutné úpravy v OZV č. 1.   
Návrh usnesení:  
1. Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje OZV č. 1/2019, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů /Příloha č. 5/.  
Výsledek hlasování:  Pro   7      Proti    0       Zdrželi se     0 
Usnesení č. 93/19  bylo schváleno 
 
Starosta rovněž uvedl tématiku OZV č. 2. Místostarosta na dotaz pana Truhláře vysvětlil 
ekonomickou výhodnost současného provozování odpadového hospodaření v obci, vč.  
odvážení velkoobjemových odpadů. V souvislosti s odpady upozornila paní Rychetská i na 
nevhodnost umístění kontejneru na použité ošacení u hřbitova. Po debatě všech dohodnuto, 
že do budoucna se kontejner od hřbitova přemístí do nového sběrného místa.  
Návrh usnesení:  
2. Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje OZV č. 2/2019, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území obce Močovice /Příloha č. 6/. 
Výsledek hlasování:  Pro   7     Proti    0       Zdrželi se     0 
Usnesení č. 94/19 bylo schváleno 
 
K vyhlášce č. 3 byla vysvětlena a prodiskutována problematika čipování a registrace psů, 
termín čipování 29. 11. 2019 v 16,00 hod. v kovárně bude vyhlášen rozhlasem.  
Návrh usnesení:  
3. Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje OZV č. 3/2019, o místním poplatku ze psů 
/Příloha č. 7/. 
Výsledek hlasování:  Pro   7     Proti    0       Zdrželi se     0 
Usnesení č. 95/19 bylo schváleno 



 

VIII) Specifikace celoroční údržby obce 
Starosta otevřel toto téma, vzal v úvahu, že každý máme jiné měřítko (př. sekání trávy). 
Potřebné bude vyjasnění a zabezpečení potřeb údržby na příští rok. Byl podán předběžný 
návrh ze strany kontrolního výboru panem Liborem Titzem, který na prvním místě uvedl 
myšlenku vypracování přehledné mapy z KÚ, která by trvale byla k dispozici na OÚ, se 
sestavou parcel z LV obce dle jejich využití (les, vodní plocha, zastavěná plocha, zahrada, 
atd.) Poté bude podáno konkrétní zpřesnění. Místostarosta zdůraznil, že potřebujeme znát 
priority, kde a jak budeme sekat, přičemž udržujeme i cizí pozemky, např. KSÚS. Starosta 
dodal, že chceme-li, aby byly podle našich představ udržovány i pozemky jiných vlastníků 
než obce, je třeba je do návrhu rovněž zapracovat, pak projednat v zastupitelstvu a následně 
s vlastníky. Starosta dále považuje za nutné znát před sekáním výšku travního porostu v cm 
(jestli např. 10 cm nebo 15 cm, kdy sekat), a to kvůli tomu, aby se vyspecifikovala potřeba 
dalšího pracovníka. Pan Truhlář preferuje mít celou obec Močovice vysekanou podle potřeby 
a počasí, ne podle výšky trávy v cm, což podporuje i paní Vojtěchová. Po delší diskusi a ve 
shodě zastupitelů bude ze strany kontrolního výboru sepsán konkrétnější návrh 
s preferencemi. Paní Rychetská pochválila za vysekání břehu Klejnarky pod panem 
Chvátilem a upozornila i na zarostlý druhý břeh od mostu směrem ke hřišti. Starosta 
upozorňuje na to, že to není obecní pozemek. Majitelem je Povodí Labe a proto se na 
udržování tohoto pozemku musí zastupitelstvo domluvit. Informoval též o poslední aktivitě 
Povodí a vysekání části břehu. Na vysoký vzrostlý plevel u hlavní komunikace během letní 
sezony upozornil i pan Vlach. Starosta uvedl, že se na úpravě konkrétních míst břehů 
Klejnarky musíme  shodnout a najít na to prostředky. 
          

IX) Inventarizace 2019 
Starosta informoval o předepsané inventarizaci, o složení inventarizační komise a o dodání 
příslušných dokumentů účetní obce.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Plán inventur na r. 2019 /Příloha č. 8/. 
Výsledek hlasování:  Pro   7     Proti    0      Zdrželi se     0 
Usnesení č. 96/19 bylo schváleno 
 

X)  Jiné, závěr 
Starosta předal zastupitelstvu žádost majitele domu čp. 63 o instalování zrcadla proti výjezdu 
ze svého pozemku na hlavní silnici. Zastupitelstvo se shodlo, že jeho žádost je oprávněná a 
pověřilo starostu o posudek odbornou firmou a poté vyjádření dopravní policie KH.  
Starosta a pan Vlach informovali o pracovní verzi návrhu nových webových stránek obce 
Močovice stávajícím správcem. Paní Vojtěchová upozornila, aby byly do nich 
implementovány povinnosti podle zákona č. 99/2019 o přístupnosti webů od září t.r. , dále 
změny v zákoně č. 365/2000 Sb o informačních systémech, právě pro možné kontroly 
z ministerstva vnitra od nového roku 2020 a na starší weby od září 2020. Pan Vlach uvedl, 
že nyní jsou nové webové stránky obce Močovice ve fázi rozpracovanosti a výše uvedené 
zákonitosti tam budou zapracovány. Současně vysvětlil náročnost všech úprav, plnou 
adaptabilitu vizáže stránek jakékoli velikosti displeje počítače, tabletu či mobilu, i možnost 
rychlého vyhledávače. Zastupitelé se shodli na této verzi a preferovali další posun 
v rozpracovanosti stránek. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje pracovní verzi obecního webu od současného 
poskytovatele. 
Výsledek hlasování:  Pro  7     Proti    0      Zdrželi se     0 
Usnesení č. 97/19 bylo schváleno 
 
Místostarosta informoval o vypisování dotací na údržbu a obnovu kulturních a venkovských 
prvků (kapličky, hřbitovní zdi, kříže, zvoničky) až do výše 200.000,- Kč. Možné je ale podání 
žádosti jen na jeden prvek, ve shodě všech zastupitelů podáme žádost o dotaci na další 



hřbitovní zeď. Místostarosta se také vyjádřil k formě provádění kontrol akcí provedených 
z dotací, které žádaly finanční a kontrolní výbor. Společně se domluví i na časovém rozvrhu 
kontrol.  
Paní Rychetská požádala o výměnu vnitřních dveří ve zdravotním středisku, problém je ale 
v atypické velikosti obložek. Znamenalo by je vybourat. Dále upozornila na vlhkost zdí. 
Místostarosta informoval, že tam byl přemístěn přístroj z kaple pracující na principu 
elektroosmózy, kde byly podle výpočtů dosaženy nižší hodnoty vlhkosti. Tento efekt lze 
očekávat i ve zdravotním středisku, ale v horizontu asi 1 a  více let.   
Pan Truhlář a pan Vlach informovali, že bude zkouška rozsvícení nově ozdobeného stromu u 
hospody. Pan Truhlář upozornil ještě na parkování na travnatých pruzích Na Obci, starosta 
toto konkrétně projedná.   
Pan Titze se vyjádřil k zakoupenému obecnímu domu č.p. 144 a chtěl, aby byl zabezpečen 
hned od začátku před event. chátráním, aby byl větraný. K jeho využití starosta sdělil, že je 
toto zadáno v rámci tzv. Strategických dokumentů a pak se OZ rozhodne.  
Pan Vlach upozornil na nedobrý povrch cesty ve výjezdu od firmy Allium na hlavní silnici od 
Kluků do Čáslavi. Starosta k tomu dodal, že cesta by měla být řešena v rámci komplexně 
pozemkových úprav, ale bohužel v delším časovém horizontu. Pak přichází ještě v úvahu 
řešení v prováděných pasportech na cesty v rámci Strategických dokumentů. Podle 
místostarosty může být další možností např. i dotace na účelové komunikace, ale jen 
v zastavěné zóně, a ještě např. jen ve výši 50%. To je na dalším rozhodnutí zastupitelstva.  
 
Zasedání zastupitelstva předsedající ukončil ve 22´05 hod.  
  

Přílohy zápisu:        
     1)  Prezenční listina        
     2)  Rozpočet obce Močovice na rok 2020 
     3)  Rozpočtové opatření č. 6/2019 
     4)  Změna č. 1 ÚP Močovice formou opatření obecné povahy  
     5)  OZV č. 1/2019 
     6)  OZV č. 2/2019 
     7)  OZV č. 3/2019 
     8)  Plán inventur na rok 2019 
                
Usnesení formuloval pan Kos Milan, zápis vyhotovila paní Vojtěchová Věra, dne 23.11.2019 
 
Ověřovatelé:  ..............................................  Starosta              ..............................................                                    
                                                                      
                      …..…………………………….  Místostarosta      ………………………………... 
 
 


