
Zápis č. 20/04 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 

 
Obec Močovice  
Zastupitelstvo obce Močovice                                                    
 
                                                              
                                                              Zápis 
           ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice konaného dne 26. června 2020 
                                                  od 19,00 v budově OÚ Močovice 
Přítomno:               5 členů OZ (pan Titze Libor příchod v 19,30 hod.) 

Omluven:                pan Truhlář Jaroslav, pan Vlach Josef 
Občané:                  pan Urbánek  
Hosté:                     paní Strnadelová Hana, Dis (účetní MŠ), paní Čepková Oldřiška  

Předsedající:          starosta 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Močovice (dále též jako "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19.00 
hod. starostou obce Milanem Kosem (dále jako "předsedající"). Přivítal hosty paní ředitelku 
MŠ Oldřišku Čepkovou a účetní MŠ paní Hanu Strnadelovou. Prohlásil, že zasedání bylo 
řádně svoláno a informace o něm byla zveřejněna na Úřední desce Obecního úřadu Močovice 
a vyhlášena obecním rozhlasem. Předsedající schůze v úvodu konstatoval, že jsou přítomni 4 
členové  zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 Zákona o 
obcích). Pan Titze se dostavil s omluvou v 19,30 hod. Paní Vojtěchová na začátku zasedání 
oznámila, že bude pořizovat audiozáznam pro potřeby zápisu.   
 

I)  Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, objasnil hlavní důvod setkání 
zastupitelů, a to schválení vítěze veřejné soutěže na dílo Močovice – chodník „B“ a schválení 
smlouvy o dílo. Vítěz má nyní volné pracovní kapacity a chce začít co nejdříve. Dalším bodem 
navíc je schválení Protokolu o schválení účetní závěrky MŠ za rok 2019, řešení dohody o 
kompenzaci s AVE, informace o akci Cihelňák. Doplnění programu již nikdo ze zastupitelů 
nevznesl.    
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání: 

      I)   Schválení programu zasedání 
     II)  Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku MŠ 
    III)  Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
    IV)  Schválení vítěze veřejné soutěže na dílo Močovice-chodník“B“ 
     V)  Schválení Smlouvy o dílo Močovice-chodník“B“     
    VI)  Protierozní příkop     
   VII)  Schválení Rozpočtového opatření č. 2/2020   
  VIII)  Schválení Dohody o kompenzaci s AVE CZ   
    IX)  Zhotovení Sportovní plochy na Cihelňáku   
     X)  Akce Močovice-hřbitovní zeď II. etapa  
    XI)  Jiné, závěr 
Výsledek hlasování:    Pro    4         Proti    0            Zdrželi se    0 
Usnesení č. 50/20 bylo schváleno. 
 

II) Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku MŠ  
Starosta v úvodu problematiky uvedl, že zastupitelé k tomuto bodu podklady obdrželi, 
hospodaření MŠ i pokrytí ztráty MŠ za r. 2019 je z minulého zasedání schváleno Usneseními 



č. 43/20 a 44/20. V souladu se změnou auditora obce Močovice a podle požadavků 
Středočeského kraje je třeba do 30.6.2020 schválit Protokol o schválení účetní závěrky MŠ za 
rok 2019 přítomnými zastupiteli. Podle starosty nejde o významnou změnu, drobné úpravy by 
měly být však v souladu s  požadavky Středočeského kraje. Důvody zastupitelům vysvětlila 
znovu účetní MŠ, zdůraznila nutnost přesných formulací v Protokolu. Starosta požádal 
finanční a kontrolní výbor o povinné kontroly v příspěvkové organizaci v MŠ, bude provedeno 
a domluveno s účetní MŠ. Po projednání bodu oba hosté v 19.19 hod. zasedání opustili.     
 
Návrh souhrnného usnesení: 

1. Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace 
Mateřská škola Močovice za rok 2019 bez výhrad. 

2. Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové 
organizace Mateřská škola Močovice za rok 2019.  

Výsledek hlasování:   Pro     4        Proti     0           Zdrželi se    0        
Usnesení č. 51/20 bylo schváleno 
 

III) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání      
Starosta informoval. Dodatek ke smlouvě o sekání trávy s obcí Třebešice i dodatek s veřejným 
dopravcem Arriva je podepsán. Smlouvy o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu obce 
pro rok 2020 jsou odsouhlaseny, kopie poskytnuty předsedovi kontrolního výboru, pro další 
roky se smlouvy budou projednávat. Dorovnání finančních prostředků příspěvkové organizaci 
MŠ Močovice proběhlo. Schválení Závěrečného účtu a Účetní závěrky obce za rok 2019 
vyřízeno. Smlouva s předchozím auditorem ukončena, nová žádost na Středočeský kraj 
podána. Na projektové dokumentaci na rekonstrukci kovárny u čp. 8 začne firma Merenus co 
nejdříve pracovat, předpoklad červenec 2020. Oprava polní cesty podél fotbalového hřiště 
proběhla. Sportovní plocha na Cihelňáku bude v samostatném bodě. Příspěvky do Čtvrtletníku 
podány, Močovický den žen bude připraven, informace k opravě altánu na hřišti bude probrána 
v jiném. Kontejner na textil od hřbitova převezen na nové sběrné místo u domu čp. 8. Větší 
příval dešťových srážek u čp. 7 bude řešen buď v rámci přestavby vjezdu do kovárny nebo 
v souvislosti s instalací dalších bodů veřejného osvětlení, protože se počítá s žádostí o dotaci 
na další etapu.       
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení 
ze zasedání OZ č. 20/03.  
Výsledek hlasování:   Pro     4           Proti  0                Zdrželi se 0       
Usnesení č. 52/20 bylo schváleno 

 
IV)  Schválení vítěze veřejné soutěže na dílo Močovice – chodník „B“ 
Starosta vyzval místostarostu, ten oznámil vítěznou firmu na tuto akci. Vítězem je dle komise 
firma TES Čáslav s nejnižší nabídkovou cenou, tj. 686.539,- Kč +DPH, která chce s pracemi 
začít co nejdříve, protože má nyní volné pracovní kapacity. I pro obec je to výhodnější, 
zkolauduje obě části výstavby chodníků najednou.  Místostarosta doporučuje schválit vítěze 
výběrového řízení a uzavřít s ním smlouvu o dílo, kterou zastupitelé předem obdrželi. Jako 
další v pořadí podle ceny se umístila firma Rokos, firma MUTL, firma Flexum Trade a.s. a firma 
Unimont.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje jako vítěze soutěže o veřejnou zakázku Močovice-
chodníky podél silnice II/337 – část „B“  firmu TES, spol. s r.o. Čáslav s nejnižší nabídkovou 
cenou.   
Výsledek hlasování:   Pro    4        Proti   0              Zdrželi se   0 
Usnesení č. 53/20 bylo schváleno 
 



V) Schválení Smlouvy o dílo Močovice-chodník „B“ 
Projednávání plynule navazovalo na předchozí bod, informace k němu  podal místostarosta.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o dílo, uzavřenou mezi obcí a firmou TES 
Čáslav, spol. s r.o. Čáslav na provedení díla Močovice-chodníky podél silnice II/337 – část „B“ 
za vysoutěženou cenu 686.539,-Kč bez DPH.  
Výsledek hlasování:   Pro     4        Proti    0         Zdrželi se   0 
Usnesení č. 54/20 bylo schváleno 
  
V 19.30 se dostavil s omluvou za pozdní příchod zastupitel pan Libor Titze.  
 
V 19.40 se dostavil občan pak F. U. , z jeho dotazu vyplynul následující další  bod jednání. 
 

VI)  Protierozní příkop  
Pan F.U. se dotazoval na stadium řešení protierozního příkopu v lokalitě Šafranice. Starosta 
uvedl, že příkop je projektanty zhotoven, problém je ve svedení vody do Klejnárky, protože 
silnice je ve vlastnictví KSÚS a náklady pro obec spojené se zásahem do silnice by byly 
neúměrně velké. Podél silnice se svod udělat nedá, protože jsou v zemi důležité síťové spoje. 
Pan F.U. upozornil i na množství bláta, které pak teče po silnici a znečišťuje domy. Starosta 
přislíbil, že přizve geodetku na vyměření protierozního kanálu, aby mohl zadat jeho provedení 
podle projektu. O dalším řešení svodu vody z protierozního příkopu z pole Šafranice se budou 
zastupitelé domlouvat až podle dalších jednání a též při plném počtu zastupitelů.  Starosta 
informoval při této příležitosti i o vhodnosti dávat informace na Státní pozemkový úřad, pokud 
eroze půdy způsobí škodu v obci na silnici.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje vyhloubení příkopu dle projektového návrhu na 
pozemku parc. č. 884/2 a pověřuje tím starostu obce.    
Výsledek hlasování:   Pro     5        Proti        0         Zdrželi se       0 
Usnesení č. 55/20 bylo schváleno 
 

VII) Schválení Rozpočtového opatření č. 2/2020  
Starosta uvedl problematiku důvodu rozpočtového opatření a částek v něm uvedených, které  
souvisí s provedením vyasfaltované sportovní plochy na Cihelňáku (částka 295.000,- Kč vč. 
DPH), přičemž v rozpočtovém opatření bude počítáno s rezervou ve výši 380.000,- Kč vč. 
DPH. Další položka je 900.000,- Kč vč. DPH na hřbitovní zeď, protože obec obdržela dotaci. 
Další položka je 1.000.000,- Kč  vč. DPH na akci chodníky B, na kterou byl na tomto zasedání 
schválen vítěz výběrového řízení a smlouva o dílo. Starosta dále požádal zastupitele o další 
navýšení o 300.000,- Kč na opravu příjezdové cesty k firmě Allium a až za ní, která je v rámci 
komplexně pozemkových úprav brána jako společné zařízení. Obec má v plánu vybudovat 
vlevo na konci cesty na Trněnku na obecním pozemku (cca 216 m2) sběrné místo pro 
bioodpad se svojí finanční účastí. O názor na opravu cesty a případný finanční podíl starosta 
již požádal firmu Allium a ještě požádá ZDV Krchleby jako vlastníka jednoho z pozemků. Podle 
propočtů starosty by se mělo jednat  o opravu v délce asi 280 m, v šířce asi od 3,5-6 m, opět 
z asfaltového recyklátu v ceně 160,-Kč za m2. Obavy o  kvalitě opravy cesty z asfaltového 
recyklátu vyslovil pan Titze. Výhody,  nevýhody, obavy  i různé příměry probrány starostou i 
místostarostou.   
 
Návrh souhrnného usnesení: 

1. Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje navýšení navrženého rozpočtového opatření 
o 300.000,-Kč na opravu polní cesty, čili na celkovou částku ve výdajích 2.580.000,-
Kč (příloha č. 2).  



2.  Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce objednáním opravy polní cesty 
k parc. č. 962 asfaltovým recyklátem, na níž se bude podílet firma ALLIUM AGRO, 
s.r.o. Nový Jičín u firmy Silnice Čáslav-Holding. 

Výsledek hlasování:  Pro     5         Proti      0           Zdrželi se       0      
Usnesení č. 56/20 bylo schváleno. 
 

VIII) Dohoda o kompenzaci s AVE CZ  
Starosta navázal na minulé jednání, kde byl pověřen OZ jednáním na Mikroregionu, též jednal 
se starostou města Čáslavi JUDr. Málkem. Starosta požádal AVE CZ, aby byly doloženy 
dokumenty o svozu odpadu z obce Močovice. Vyšlo najevo, že odpad o hmotnosti 73 tun byl 
na skládku navezen 3.10. 2016 firmou při probíhajících stavebních pracech na Cihelně. Tato 
suma byla obci firmou naúčtována. AVE se dopustilo chyby při zaúčtování, proto kompenzuje 
obci zpět finanční částku 39.162,- Kč. Starosta doporučil, aby dohoda o kompenzaci byla 
schválena.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje opravenou Dohodu o kompenzaci mezi obcí a AVE 
CZ odpadové hospodářství s.r.o. Praha, IČO: 493 56 089 ve výši 39.162,-Kč.    
Výsledek hlasování:  Pro    5         Proti   0              Zdrželi se      0    
Usnesení č. 57/20 bylo schváleno 

 
IX) Zhotovení sportovní plochy na Cihelňáku 
Starosta zopakoval problematiku vytvoření asfaltové herní plochy protažením silnice u dřevěné 
budovy na Cihelně až pod svah s ohledem na to, že pan Titze minule nebyl přítomen. Starosta 
poptal na základě položkového rozpočtu firmu TES Čáslav, firmu MUTL, s.r.o. a Silnice Čáslav. 
Nejnižší nabídka byla od firmy Silnice Čáslav-Holding, a to za  295.845,- Kč s DPH. Dotazy 
pana Titze starosta upřesnil a zodpověděl, že půjde o kvalitní asfaltový povrch s odpovídajícím 
provedením kvalitního „kufru“.  Pan Titze upozornil na to, aby se vzalo v úvahu  při pokládání 
asfaltové plochy hned do ní připravit otvory pro sloupky např. na volejbalovou síť nebo jiné. 
Zastupitelé se shodli, že se vše bude řešit při pokládce asfaltu finišerem, hlavní slovo budou 
mít též správce pan M. P. a rodiče dětí podle jejich potřeb. Rovněž i řešení odvodu vody 
z plochy. Starosta navrhl v rámci svých kompetencí, že akce se provede na objednávku dle 
vysoutěženého rozpočtu a tím nutnosti schvalovat smlouvu o dílo a případné její dodatky.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce objednáním zhotovení asfaltové 
Sportovní plochy na Cihelňáku u firmy Silnice Čáslav-Holding, a.s. s nejnižší nabídnutou cenou 
244.500,-Kč bez DPH a v rozsahu prací dle rozpočtu.   
Výsledek hlasování:  Pro   5        Proti    0              Zdrželi se     0 
Usnesení č. 58/20 bylo schváleno 
 

X) Akce Močovice-hřbitovní zeď II. etapa 
Místostarosta informoval o podání žádosti o dotaci na II. etapu hřbitovní zdi (severní zeď a 
severozápadní zeď, vč. márnice) na Ministerstvo  zemědělství. Obec již o ni žádala v r. 2019, 
tehdy nebyla z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) z důvodu malé alokace finančních 
prostředků přiznána. Dodal, že nyní v souvislosti s navyšováním prostředků v rámci posílení 
investic ve státě nám dotaci ve výši 500.000,- Kč MMR schválilo. Rozpočet na celou akci je 
asi 800.760,- Kč s DPH. Podle místostarosty  je předpoklad nižší vysoutěžené ceny, provedení 
nejlépe na podzim t.r. a vyúčtování do konce roku 2020.  Informoval, že bude vypsáno 
výběrové řízení. Navrhl stanovit komisi, jejímž členem bude on a ještě 2 zastupitelé. Dále 
navrhl, aby byl starosta pověřen výběrem vítěze výběrového řízení, aby s ním uzavřel smlouvu 
o dílo, a to vše z nutnosti dodržovat termíny zadávání a blížícího se období  dovolených.  První 
schůzku komise navrhuje místostarosta na 17.7. na 19.00 hodin. Do komise se předběžně 



počítá s panem Titzem, paní Vojtěchovou, panem Truhlářem nebo panem Vlachem, 
zastupitelé se vzájemně dohodnou.  
 
Návrh souhrnného usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce vypsáním výběrového řízení na akci 
Močovice-hřbitovní zeď II. etapa.  
Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce vyhlášením a obesláním vítěze 
výběrového řízení a podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení na akci  Močovice-
hřbitovní zeď II. etapa.     
Výsledek hlasování:  Pro    5      Proti  0                 Zdrželi se     0   
Usnesení č. 59/20 bylo schváleno 
 
XI) Jiné  
Starosta informoval zastupitele, že jmenuje komisi na rekonstrukci kovárny ve složení pan 
Vlach, pan Truhlář a pan Moravec, která začne pracovat až bude hotový návrh projektové 
dokumentace. Podobně ustanovil komisi k rekonstrukci altánu na fotbalovém hřišti ve složení 
pan Chvátil, pan Titze a pan Krupař, aby problematiku průběžně řešili odborníci a ne jednou 
za čas zastupitelé. Jednotlivé komise předloží svá doporučení zastupitelstvu k projednání.  
Místostarosta podal informaci o konzultaci, která proběhne 15.7. 2020 na Státním fondu 
dopravní infrastruktury (SFDI), která se týká chodníku na Krchleby a jeho protažení do lokality 
Lány, s cílem vytvořit co nejlepší variantu a splnit všechny podmínky k získání dotace, aby se 
o ni mohlo do konce roku požádat.  
Dále v návaznosti na předchozí debaty zastupitelů a na požadavky občanů informoval 
místostarosta o možnostech osvětlení stávající stezky do Lán.  Nechal nacenit solární světla 
od stávající firmy, která prováděla většinu veřejného osvětlení. Cenu a možnosti současně 
ještě dále zkonzultoval s nezávislým odborníkem projektantem. Šlo by o  4 metry  vysoké 
sloupy  (3-4 ks), v ceně 13.900,-Kč  za 1 kus, vč. montáže. Výhodou je , že se nemusí síťovat.  
Též se do budoucna počítá do této lokality s opravou chodníku u hlavní silnice na Krchleby a 
s instalací minimálně dvou velkých zdrojů veřejného osvětlení LED jako jsou v obci. 
Zastupitele zajímala životnost, kužel svítivosti, kapacity baterií, poruchovost, délka svícení 
v souvislosti s reakcí na pohybová čidla, opravy atd. Nakonec ve shodě všech dohodnuto, že 
s takovými světly je v obci možno počítat a alespoň je vyzkoušet. Současně bude 1 solární 
světlo instalováno do blízkosti vchodu na hřbitov. O dalším průběhu bude místostarosta 
zastupitele informovat.  
Starosta navázal a požádal zastupitele o rozvahu nad  zpevněním a úpravou místa pro 
kontejnery na odpad u hřbitova, paní Vojtěchová upozornila na stejný problém v Lánech, 
kontejnery zde stojí v trávě. Zastupitelé se shodli, že se plochy zpevní. Starosta osloví místní 
firmu.  
Pan Titze vznesl dotaz na vysoký porost v oblasti pod protierozním kanálem nad lokalitou 
Cihelna, starosta vysvětlil.  
Pan Chvátil přednesl požadavek občana z lokality Lány na zpomalení provozu na místní 
komunikaci typu obytná zóna podobně jako je na Cihelně. Starosta provede šetření na místě.   
Proběhla i diskuse o možnosti pokrytí stezky do Lán asfaltovým recyklátem.              
Zasedání zastupitelstva předsedající ukončil ve 21.02 hod.    
 
 

Přílohy zápisu:  
1) Prezenční listina 
2) Rozpočtové opatření č. 2/20 

 
Usnesení formuloval pan Kos Milan, zápis vyhotovila podle audiozáznamu paní Vojtěchová 
Věra, dne  1.7.  2020.    
 
Starosta:        ..............................................   Místostarosta:     ………………………………... 



 
 
 
 
 

 


