Zápis č. 20/05 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice
Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice konaného dne 23. září 2020
od 19,30 v místní sokolovně
Přítomno:
7 členů OZ
Občané:
pan Nevole
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"). 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 je přítomno
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
Starosta navrhl zapisovatelkou paní Vojtěchovou, ověřovateli p. Truhláře a p. Vlacha.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu pana Truhláře Jaroslava a pana
Vlacha Josefa, zapisovatelkou paní Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 60/20 bylo schváleno.

I) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který byl zastupitelům předem zaslán.
Stažen byl bod o koupi parc. č. 19. Návrh paní Vojtěchové ohledně připomínky k usnesením a
zápisu z minulého zasedání bude řešen v závěru následujícího bodu kontrola usnesení
z předchozího zasedání. Další připomínky k programu nebyly vzneseny. Starosta vyzval
občana p. Nevoleho. Ten upozornil na problém volně pobíhajících psů v obci a nutnost řešení
přibývajících psích exkrementů. Starosta zjedná nápravu. Hlavní připomínka p. Nevoleho se
týkala uličky ke Klejnarce mezi domy čp. 82 a čp. 130. Upozornil na čerstvě provedený nový
povrch, který je dle něj nevhodný, rovněž s tím související úrazy cyklistů. Navrhuje odvést vodu
z obou domů čp. 82 a 130, rovněž i ze silnice kanalizačními rourami do Klejnarky. Starosta
k tomu uvedl, že pro cyklisty ulička není určená. Za Obecní úřad je nyní dle starosty vše
naspádováno tak, aby maximum vody z okapů sousedních domů, ze silnice a odstavných
ploch šlo do Klejnarky uličkou a ne k domu čp. 84, který je v této lokalitě usazen nejníže a je
nejvíce ohrožen. Nynější povrch je sice kontroverzní, ale lze ho ještě zhutnit. P. Truhlář uvedl,
že terén je stále do kopce a drží se zde voda. Navrhuje provést kanalizaci po straně všech
domů od čp. 126 až po čp. 92 se svodem do Klejnárky. Starosta upozorňuje na nutnost zadání
projektové dokumentace pro takovou akci a řešení tohoto problému se očekává v rámci
Strategických dokumentů. Toto provedení Obecním úřadem považuje za provizorní. P. Nevole
i p. Truhlář upozorňují na stojící vodu v době dešťů, která se vsakuje pod domy. Paní
Vojtěchová připomněla řešení nejen situace u čp. 84, ale i u všech domů na obci. Ukazatelem
jsou svody vody ze střechy. Ve shodě všech zastupitelů se tato situace bude řešit co nejdříve
po dokončení Strategických dokumentů (konec října t.r.) a to buď z obecních prostředků nebo
se dle místostarosty využije cílená dotace, pokud bude vypsaná. Při této příležitosti upozornila

paní Vojtěchová na podobný letitý problém u domu čp. 95. K tomu starosta vysvětlil, že se zde
s náležitou úpravou do budoucna počítá při úpravě silnice, o problému ví, bude ho řešit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:

I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)
IX)
X)
XI)
XII)
XIII)

Schválení programu zasedání
Kontrola usnesení z předchozího zasedání
Dodatek č. 1 ke smlouvě s PKV BUILD s.r.o. /Strategické dokumenty/
Dodatek č. 1 ke smlouvě s TES Čáslav, spol. s.r.o. /Močovice-chodník „B“/
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení pověřence/GDPR/
Dodatek ke smlouvě o umístění zařízení /Tlapnet/
Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce
Žádost o finanční příspěvek
Žádost o povolení vjezdu na pozemek parc. č. 732/20
Nabídka EONu na dodávku elektrické energie obci
Rozpočtové opatření č. 03/2020
Výběrové řízení na akci Močovice-hřbitovní zeď II. Etapa
Jiné, závěr

Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
Usnesení č. 61/20 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

II) Kontrola usnesení z předchozího zasedání
Starosta uvedl, že usnesení týkající se schválení vítěze veřejné soutěže na dílo Močovice –
chodník B, rovněž i Smlouvy o dílo, bylo splněno. Došlo k vyhloubení protierozního příkopu
dle projektu na pozemku č. 884/2. Práce na Cihelňáku dosud stále trvají, fakturace zatím podle
RO č. 2/2020 neproběhla. Ohledně cesty k pozemku č. 962 (nová plocha bioodpadu za firmou
Allium) uvedl, že ZDV Krchleby se finančně na cestě nebude podílet, protože ji nebude
využívat. Po obdržení cenového návrhu zaasfaltování bude starosta dále s firmou Allium
jednat, s předpokladem vypsání výběrového řízení. Dohoda o kompenzaci s AVE nabyla
platnost. Akce sportovní plocha na Cihelňáku probíhá. K akci Močovice hřbitov II. etapa uvedl,
že proběhlo VŘ, byl vybrán vítěz, akce probíhá s předpokladem dokončení do svátku Památka
zesnulých. Konkrétněji se vyjádří místostarosta v bodě Jiné. Dále starosta dodal, že zápis
z minulého zasedání vyhotovený paní Vojtěchovou byl schválen. Nebude ale ověřen dvěma
ověřovateli, protože je opomněl minule určit. Dnes starosta opomněl presenční listinu,
podepsaná bude příště. Paní Vojtěchová upozornila na nesoulad znění starostou
zveřejněných usnesení z 26.6. 2020 na obecních webových stránkách a jí vyhotoveného
zápisu na základě starostou akceptovaných jejích připomínek. Týkaly se ustanovení
ověřovatelů, vč. hlasování o nich a odlišného pojetí bodu č. VII zápisu 20/04. Požádala, aby
bylo na zasedáních starostou formulováno co nejpřesnější znění usnesení a aby se shodovalo
s usneseními, které jí starosta posílá. Starosta uvedl, že řešením je i ustanovení návrhové
komise na začátku každého zasedání, která bude formulovat usnesení. Místostarosta shrnul,
že jde o to, aby se nedělaly chyby a uvedl, že současný způsob formulace usnesení je dle jeho
názoru dostačující. Pouze pokud zastupitelé na návrh paní Vojtěchové budou chtít precizovat
usnesení doslova, podporuje návrh starosty na ustanovení návrhové komise, která vždy
vypracuje doslovné usnesení, o kterém budeme hlasovat. Nedovede si představit, že starosta
vede schůzi a ještě k tomu formuluje přesně usnesení. Starosta upozornil na jeden z důsledků
doslovného precizování před hlasováním a to neúměrné protahování zasedání. Starosta
uvedl, že k připomínkování bude rozesílat i usnesení ze zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení
ze zasedání OZ č. 20/04.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 62/20 bylo schváleno

III) Dodatek č. 1 ke smlouvě s PKV BUILD s.r.o.
Starosta objasnil, že dodatek ke SOD na vytvoření Strategických dokumentů pro obec
Močovice se týká prodloužení doby provedení díla, a to do 31.12. 2020. Důvodem prodloužení
díla je aktuální situace kolem pandemie koronaviru. Na to paní Vojtěchová oponovala, že
dokumenty měly být zpracovány do 31.10. t.r. Místostarosta vysvětlil důvody, kdy a proč firma
nemohla pracovat a kdy bude v práci pokračovat. Starosta objasnil proč Obecní úřad s firmou
spokojen není, rovněž že i fakturace proběhla jen částečně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vytvoření
Strategických dokumentů pro obec Močovice-část 1, uzavřené mezi obcí Močovice a PKV
BUILD s.r.o. dne 16.1.2020.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 63/20 bylo schváleno

IV) Dodatek č. 1 ke Smlouvě s TES Čáslav, spol. s r.o.
Místostarosta řekl, že předmětem dodatku SOD je úprava ceny díla (navýšení asi o 35.000,Kč +DPH). Muselo dojít k přeprojektování části chodníku před domem čp. 3 v délce asi 20 m
z důvodu přítomnosti dešťového kanálu, který je součástí nově vybudovaného mostu, na nějž
byla poskytnuta dotace z evropských fondů a 5 let se nesmí stavba narušit. Funkčním řešením
dle projektanta a technického dozoru bylo vybudování opěrné zdi. Ve shodě většiny zastupitelů
vzhled zdi ale není oku pohledný. P. Truhlář vyslovil dotaz občanů na betonové obrubníky,
které byly součástí předchozích chodníků. Starosta i místostarosta zodpověděli, že byly
odvezeny na skládku, vč. štěrku pod nimi, více se jejich opětovné využití neřešilo. Dle p.
Vlacha některé z nich po chodníku na Kluky zbyly. Na dotaz paní Vojtěchové, proč je nový
chodník na Čáslav vzdálen ode zdi u fabriky cca 70 cm, odpověděl místostarosta. Muselo se
postupovat dle projektu a dále se rozhodovalo, zda tento pruh o šířce 70 cm zadláždit, což by
bylo ale samozřejmě na náklady obce. Chodník o šířce 2m se dle projektanta pokládal
v dostatečné vzdálenosti ode zdi proto, že pokud by se v budoucnu zeď opravovala, muselo
by se do chodníku stavebně zasahovat. Starosta při této příležitosti připomněl, že v této lokalitě
zůstává ještě úprava obrubníky kolem silnice č. 337 na druhé straně od Čáslavi před domy od
čp. 150 po pravotočivou zatáčku na Kluky. Tato akce bude financována z obecního rozpočtu.
Starosta zodpověděl dotaz p. Truhláře na chodník ve výjezdu na Krchleby. Projekt je již
v řešení, počítá se s chodníkem až k domu čp.129, dále s označením vjezdů slepeckými
červenými pruhy a na konci i s osvětleným přechodem pro chodce do lokality Lány. P. Truhlář
a p. Vlach navrhli, zda by obec mohla uvažovat o vybudování parkovacích míst u domu čp. 1
směrem od Čáslavi. Starosta uvedl, aby se zvážila bezpečnost místa na parkování. P. Truhlář
upozornil na to, že až se zde budou obrubníky pokládat, tak aby se počítalo s nájezdy na
možná parkovací místa. Zároveň starosta upozornil, že výše obrubníků podél silnice musí
zohledňovat protékající vodu při větších dešťových srážkách. V závěru shrnuto, že si
zastupitelé ověří situaci na místě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.7.2020,
uzavřené mezi obcí Močovice a TES Čáslav, spol. s r.o.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 64/20 bylo schváleno

V) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení pověřence
Starosta zdůvodnil účel uzavírání Dodatku č. 1, přičemž zastupitelé již předem obdrželi
potřebné materiály. Informoval o projednání a schválení dodatku č. 1 již na proběhlém setkání
Mikroregionu Čáslavsko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení pověřence,
uzavřené dne 25.3.2019 mezi Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Čáslavsko a obcí
Močovice.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 65/20 bylo schváleno

VI) Dodatek ke Smlouvě o umístění zařízení /Tlapnet/
Starosta zdůvodnil uzavření tohoto dodatku, týkajícího se změny doby umístění zařízení
provozovaného firmou Tlapnet na našem vodojemu na dobu neurčitou se specifikovanou
výpovědní lhůtou. Příjem pro obec je 18.000,-Kč ročně, ale jen do té doby, než se změní
majitel. Starosta se pak pokusí vstoupit v jednání s VHS.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek ke Smlouvě o umístění zařízení č.
201252241200, uzavřené mezi obcí Močovice a provozovatelem zařízení, Jiřím Tlapákem,
Ronov nad Doubravou.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 66/20 bylo schváleno

VII) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6005897/VB/
Starosta uvedl problematiku věcného břemene služebnosti u dotčených obecních pozemků
na návsi a zřízení náhrady pro obec ve výši 270.000,- Kč, vč. DPH. Připomínky vzneseny
nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IE-12-6005897/VB/8, Močovice, náves obnova nn-knn, úprava TS, dem.NN, uzavřenou
mezi obcí Močovice a ČEZ Distribuce, a.s..
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 67/20 bylo schváleno.

VIII) Žádost o finanční příspěvek
Starosta objasnil důvod žádosti paní J. N. na doplatek na vydařený výlet pro děti do Mirákula,
rovněž i smlouvu č. 7/20 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce. Bez připomínek ze strany
zastupitelů.
Návrh souhrnného usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce ve
výši 1.000,-Kč na doplatek za výlet pro děti do MIRÁKULA.
2. Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu č. 7/20 o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu obce pro r. 2020 dle bodu č. 1.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 68/20 bylo schváleno

IX) Žádost o povolení vjezdu na pozemek parc. č. 732/20
Starosta objasnil žádost p. R.T. o povolení vjezdu na pozemek. Dle žádosti bude vjezd
vysypán štěrkem a vydlážděn zámkovou dlažbou. Dle usnesení č. 17/25 bude příspěvek obce
žadateli na zajištění zpevňujícího materiálu (štěrk) činit 70,- Kč/m2.

Návrh souhrnného usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s realizací zpevněného sjezdu z místní komunikace
na pozemek parc. č. 732/20 v k.ú. Močovice dle podané žádosti.
2. Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje finanční spoluúčast obce ve výši 70,-Kč/m2
výhradně na zajištění zpevňujícího materiálu.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 69/20 bylo schváleno

X) Nabídka EONu na dodávku elektrické energie obci
Starosta uvedl rozpravu o dnešních možnostech, např. elektronických aukcí pro města a obce,
které v minulosti zmínila již paní Vojtěchová, na zlevnění ceny dodávané elektrické energie
obci. Situace se s elektronickými aukcemi dle starosty změnila, vyslovil i pochybnosti jít cestou
e-aukce. Starosta byl osloven firmou EON a nabídku rozeslal zastupitelům. Též byl osloven i
jinými dodavateli. Odpověděl jim, že se o event. změně dodavatele elektrické energie bude
jednat a rozhodovat na zasedání zastupitelstva. Celková úspora na dodávku energií by od
EONu činila asi 20.000,- Kč/rok. Proběhla rozprava zastupitelů, výhody a nevýhody přechodu
k jinému dodavateli byly starostou a místostarostou zodpovězeny. I náš stávající dodavatel
ČEZ nyní nabízí zlevnění. Bez přijatého usnesení k tomuto bodu.

XI) Rozpočtové opatření č. 03/2020
Starosta vysvětlil, že v příjmové položce je částka 506.250,-Kč jako kompenzace 1200,-Kč ze
státního rozpočtu na občana za dobu jarního Covidu. Další vyšší položkou je v příjmech
12.100,-Kč jako doplatek za zametací vůz. Vysvětlil i přesuny částek do jiných položek na
základě požadavků proběhlého auditu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 03/2020.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 70/20 bylo schváleno

XII) Výběrové řízení na akci Močovice-hřbitovní zeď II. etapa
Starosta předal slovo místostarostovi. Ten uvedl, že byla ustanovena výběrová komise ve
složení místostarosta, p. Chvátil a p. Truhlář. Do výběrového řízení se přihlásily 2 firmy –
Stavitelství MUTL s.r.o. s cenovou nabídkou 868.000,-Kč+DPH a firma MK Primstav s.r.o.
s nabídkou 612.000,-Kč +DPH. Výběrová komise doporučila firmu s nižší cenovou nabídkou
a doporučila starostovi uzavřít s firmou SOD. V dalším sdělení místostarosta uvedl, že firmě
po podpisu smlouvy nepřijede nasmlouvaná zednická parta a smlouvu měla zájem vypovědět.
Obec s vypovězením smlouvy nesouhlasila z důvodu příliš vysoké cenové nabídky od firmy,
která se ve výběrovém řízení umístila na druhém místě. Aby práce na hřbitovní zdi mohly začít,
tak firma MK Primstav s.r.o. vzniklou situaci vyřešila nasmlouvání prací u dalších firem, jednou
z nich je např. firma p. M.P.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí,že v souladu s Usnesením č. 59/20 proběhlo
výběrové řízení na akci Močovice-hřbitovní zeď II. etapa a s vítězem – MK Primstav s.r.o.
Suchdol, obec Močovice uzavřela Smlouvu o dílo č. 02/OM/2020 na provedení stavby
Močovice – hřbitovní zeď - II. etapa.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 71/20 bylo schváleno.

XIII) Jiné
Starosta informoval o schůzce komise s projektantem ohledně Kovárny. Pokud by se
rekonstruoval samotný objekt Kovárny, předpokládané náklady by byly do 1 milionu. Pokud by

se zavzal do rekonstrukce i průjezd, předpokládaná cena by byla 1,6 milionu a více. Po zvážení
všech připomínek zainteresovaných osob bylo domluveno, že řešení objektu Kovárny a
zároveň i obytné části čp. 8 bude navrhnuto v rámci tzv. Strategických dokumentů. K nynějším
vratům do kovárny podal informaci p. Vlach. Pořídit nové by bylo s velkými vstupními
finančními náklady, proto bylo rozhodnuto, že budou opraveny vlastními silami z důvodu
bezpečnosti, přičemž jejich výška zůstane zachována. Dům čp. 8 je dle p. Vlacha v havarijním
stavu a je na stržení. Starosta informoval o schůzce ohledně cyklostezek, přičemž před ní
zastupitelé obdrželi návrhy od zpracovatele Strategických dokumentů. V říjnu bude pro občany
připravena prezentace. Průběh dalších prací na budoucím místě skladování biodpadu v tzv.
průmyslové zóně za firmou Allium okomentoval starosta. P. Truhlář dal myšlenku možnosti
využití vytěžených pražců na vystavění plochy na bioodpad. Byly probrány výhody a nevýhody,
starosta též upozornil na nutnost vyjádření se Životního prostředí k tomuto dílu, a to
v některých případech. Dále starosta seznámil zastupitele s výsledky proběhlé povodňové
prohlídky na toku Klejnárka. Bylo provedeno odstranění nánosu na toku Klejnárka od MŠ až
k čp. 31, poté až ke hřišti. Budou odstraněny 2 nebezpečné stromy za lávkou pod jezem.
Starosta informoval o tom, že VHS Vrchlice- Maleč, a.s. požádala odbor životního prostředí o
změnu trasy a změnu potrubí /zmenšení/. Obec Močovice vznesla námitku proti změně
průměru potrubí. Námitka byla akceptována a v úseku SO7 bude položeno potrubí DN200.
Starosta ještě sdělil, že mu není jasné, co VHS provede letos s napojením krchlebské větve
na močovickou trasu u křižovatky před Čáslaví, neboť obec připojení na stávající systém s
průměrem 160 svými usneseními zamítla. Vyjádřil obavu, že poté, co bude vlastnictví
močovické tlakovky převedeno dle předkupní smlouvy na VHS /r.2021/ nebude nový vlastník
tento problém řešit a bude-li v budoucnu dotlačen okolnostmi, pak možná připoložením
potrubí. Starosta požádal zastupitele o připomínky. Paní Vojtěchová se dotázala, zda to co
OZ odsouhlasilo, tak nebude pravdou. Dle starosty nyní již nelze více provést. Obavu vyslovil
pan Titze, protože na tuto větev se budou připojovat i Žáky, Štrampouch a Chedrbí. Starosta
dodal, že v obci Krchleby bude spouštěno vždy maximálně 5 domovních stanic. Životnost
potrubí je 70 let a v r. 2021 dojde k převodu systému na VHS. Též starosta informoval o
probíhajících jednáních s obcí Kluky týkajících se možného napojení na naši větev. Starosta
požádal zastupitele o připomínky k zaslaným navrženým jízdním řádům na Kutnohorsku
v rámci PID (Pražská integrovaná doprava). Paní Vojtěchová upozornila na nevhodný čas
spoje z Libice n. C. do Čáslavi pro občany Močovic, protože nenavazuje ani na vlak do Prahy
ani na začátek ranní směny u místních zaměstnavatelů (příjezd do Čáslavi v 6,10 hod.).
V souladu všech zastupitelů bude uspořádán vánoční koncert, pokud to situace dovolí.
Starosta zkusí oslovit ZUŠ Kutná Hora – akordeonový soubor, který zde koncertoval minulý
rok. Rovněž poprosil zastupitele o další kontakty do konce měsíce. V úvahu dle místostarosty
přichází i ZUŠ Čáslav, kterou sám osloví. Starosta podal informaci o probíhající výrobě
vánočního Betlému a brzkém dokončení v měsíci říjnu. Dohodnuto, že zastřešení provede p.
Chvátil. Zastřešený Betlém bude umístěn pod osvětlený velký smrk u hospody. Starosta
informoval o krátkém setkání některých zastupitelů ohledně herních prvků na dvě plochy
Cihelňák a velké fotbalové hřiště. Předběžným výstupem byla instalace jednoduchých prvků
např. dětská houpadla, kolotoč, skluzavka s domečkem, vahadlová houpačka, prolézačka a
workoutová soustava. Zatím nebylo uvažováno o tobogánu, pyramidě a lanové dráze. Starosta
uvedl, že p. Vlach na schůzce nabídl možnost jiného než renomovaného výrobce, levnějšího
i s certifikátem. K tomu p. Vlach vysvětlil, jaké má možnosti k oblevnění herních prvků. Paní
Vojtěchová je pro bezpečné, funkční, bezúdržbové prvky s dlouhou trvanlivostí a samozřejmě
i vzhledově hezké se středovou kulatinou, je i pro pyramidu pro větší děti. Starosta uvedl, že
na pyramidu je třeba hodně místa, je to zdroj úrazů, zejména pokud je na ní více dětí, a na
základě jeho pozorování třebešického hřiště, je pyramida dětmi málo využívaná. Dle
místostarosty máme v Močovicích různé věkové skupiny dětí, větší kluci si spíše na Cihelně
zahrají fotbal nebo hokej, na pyramidu si myslí, že nepůjdou. Měli bychom jen drobnými prvky
plochy doplnit a více vše nechat přírodní. P. Truhlář navrhuje obě plochy osadit menšími prvky
a pak doplnit většími prvky podle potřeby občanů. Též upozorňuje, aby se nezapomnělo na
lokalitu Lány s 1-2 prvky pro malé děti. Rovněž by podporoval herními prvky osadit dubový
lesík před fotbalovým hřištěm, který se bude muset stejně prořezat, a to zejména pro maminky

s dětmi. Místostarosta si nyní myslí, že maminky více využívají setkání v Cihelně, i
v souvislosti s nově vybudovaným bezpečným chodníkem, a to ještě v Cihelně žádné hrací
prvky nejsou. P. Chvátil uvedl, že fotbalové zápasy jsou hodně navštěvovány maminkami
s dětmi. K nově vytvářené vyasfaltované ploše na Cihelně dohodnuto ve shodě všech, že
budou řádně připraveny otvory na sloupky pro herní sítě. Vše musí být připraveno před
pokládkou asfaltu finišerem a hlavní slovo bude mít správce p. M. P. K dalšímu jednání o
Cihelňáku, herních a workoutových prvcích doporučuje paní Vojtěchová pozvat příště správce
p. M. P. Starosta souhlasí a tyto potřebné požadavky domluví s ním a zainteresovanými rodiči.
Pro další postup, výběr prvků, jejich umístění, povrch pod nimi atd. se zastupitelé ještě sejdou
na uvedených lokalitách a blíže se vše bude ještě specifikovat. Místostarosta tlumočil
požadavky správce mít hřiště více přírodní, travnaté, se vzrostlými stromy, s dostatečným
místem mezi prvky, přírodním ohništěm, případně i udírnou. Starosta zajistí termín schůzky
zastupitelů, správce i rodičů dětí. P. Truhlář podal informaci k výročí občanů ve Čtvrtletníku.
Dle starosty byla a je obtížná situace s gratulacemi občanům v souvislosti s koronavirem.
Místostarosta podal informaci ohledně dotací. Obec se bude zajímat o dotaci na zateplení
hospody a obchodu (budou upřednostněny proti budově OÚ), dále je vypsaná dotace na
rekonstrukci a přestavbu veřejných budov (mohla by se týkat Sokolovny – podlaha a obložení),
na obnovu drobných sakrálních staveb a hřbitovů. Máme před sebou poslední etapu a ve
shodě všech požádáme o dotaci na nejnáročnější III. etapu. Další možností v dotačních
titulech je obnova a rekonstrukce sportovních kabin, zde se nyní obec ve shodě všech
zastupitelů zatím zajímat nebude. Příštím rokem se bude dle místostarosty obec zajímat o
dotaci na chodník na Krchleby. Starosta ubezpečil zastupitele, že i když budou státní příjmy
kráceny, tak výdaje obce na všechny tyto akce by měly být finančně pokryty. Též zdůraznil, že
ke konci roku budou hotovy Strategické dokumenty, prioritu si řeknou občané a potom se může
stát, že bude vypsána vhodná dotace. Na to místostarosta uvedl, že orientačně máme na
účtech 4,5 milionu a dluh je 5 milionů. Podle starosty musíme investovat tam, kde dostaneme
dotaci.
Starosta ještě požádal zastupitele o tipy na místa pasivního odpočinku v Močovicích. Počítá
se s místem u hřiště, u jezu u Klejnárky, event. dalších. Dle starosty budou tato místa
zapracována i ve Strategických dokumentech týkajících se návrhu cyklostezek. Nakonec
budou možnosti prodiskutovány s občany Močovic na veřejných setkáních, též i využití
obecních budov a další materiály v rámci Strategických dokumentů.
Zasedání zastupitelstva předsedající ukončil ve 23.02 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č. 3/20
Usnesení formuloval pan Kos Milan, zápis vyhotovila podle audiozáznamu paní Vojtěchová
Věra, dne 28. 9. 2020.
..............................................
starosta

………………………………...
místostarosta

