
 

 

Zápis č. 20/06 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 

 
Obec Močovice  
Zastupitelstvo obce Močovice                                                    
 
                                                              
                                                              Zápis 
   ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice konaného dne 25. listopadu 2020 
                                                  od 19,30 v místní sokolovně 
Přítomno:               7 členů OZ  
Občané:                  nepřítomni 
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).  
 

Určení ověřovatelů a zapisovatele  
Starosta navrhl zapisovatelkou paní Vojtěchovou, ověřovateli p. Titze a p. Chvátila.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu pana Titze Libora a pana Chvátila 
Josefa, zapisovatelkou paní Vojtěchovou Věru.  
Výsledek hlasování:     Pro     7         Proti     0        Zdrželi se     0  
Usnesení č. 72/20 bylo schváleno. 
 

I)  Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který byl zastupitelům předem zaslán. 
Rozšíření programu dal místostarosta, jde o dodatek č. 1 ke smlouvě týkající se hřbitovní zdi 
s firmou Primstav, který byl dokončen těsně před zasedáním. Bude zařazen v programu za 
body týkajicí se projednávání smluv. Další bod k programu nebyl vznesen. Pan Truhlář 
upozornil na základě připomínek občanů na častější úklid obce úklidovým vozem, zejména 
v době řepné sklizně. Místostarosta uvedl, že vůz objednával již před měsícem. Personální 
kapacity na obsluhu stroje pracovníkem ZDV Krchleby jsou nyní v době řepné sklizně 
omezené, dle něj dnes vůz v obci uklízel. Počítá se s tím, že se vůz minimálně 6-7x do roka 
na čištění obce využije. Starosta uvedl, že kdykoli, kdy bude pocit, že je třeba uklízet, mají to 
zastupitelé jemu nebo místostarostovi oznámit. Nyní je třeba v souvislosti s řepnou sklizní 
počítat se znečistěním příjezdové silnice od Čáslavi.  
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání: 

      I)   Schválení programu zasedání 
     II)  Kontrola usnesení z předchozího zasedání  
    III)  Dodatek č. 1 ke smlouvě s VRV, a.s. Praha /Strategické dokumenty/ 
    IV)  Smlouva o umožnění realizovat stavbu č. S-3144/00066001/KH/RU/SS 
     V)  Smlouva o poskytnutí finančních prostředků č. 1437/B2/2020   
    VI)  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 02/OM/2020 /hřbitovní zeď/ 
   VII)  Žádost o dotaci ze SFDI /chodník ke Krchlebům/   
  VIII)  Žádost o dotaci ze SFŽP ČR na rekonstrukci čp. 18 /krám + hospoda/   



 

 

    IX)  Žádost o dotaci z MMR ČR na dětská hřiště   
     X)  Žádost o dotaci z MMR ČR na rekonstrukci silnice na p.č. 1258 
    XI)  Žádost o dotaci z MMR ČR na rekonstrukci sálu v sokolovně 
   XII)  Koncepce rozvoje cyklostezek 
  XIII)  Příloha č. 1 k OZV č. 1/2019 
  XIV) Rozpočtové opatření č. 04/20 
   XV) Návrh střednědobého rozpočtu obce 
  XVI) Návrh rozpočtu obce na r. 2021 
 XVII) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce v r. 2020   
XVIII) Finanční odměny členů obecního úřadu 
  XIX) Přístavba k dřevostavbě na Cihelňáku 
   XX) Ostatní, závěr 
 
Výsledek hlasování:    Pro    7         Proti    0            Zdrželi se    0 
Usnesení č. 73/20 bylo schváleno. 
 

II) Kontrola usnesení z předchozího zasedání  
Starosta probral jednotlivá usnesení z minulého zasedání. Dodatek č. 1 ke smlouvě s PKV 
Build s.r.o., dodatek č. 1 ke smlouvě s TES Čáslav spol. s.r.o., dodatek č. 1 ke smlouvě o 
zřízení pověřence, dodatek ke smlouvě o umístění zařízení /Tlapnet/ - vše schváleno, splněno. 
Smlouva o zřízení věcného  břemene služebnosti ČEZ distribuce, jejíž plnění probíhá nyní na 
katastru, obec získá 270 000,-Kč. Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce na výlet do 
Mirakula, žádost o povolení vjezdu na pozemek parc. č. 732/20 splněno, proběhlo. RO č. 03/20 
bylo vyvěšeno. Uzavření smlouvy o dílo – akce Močovice hřbitovní zeď, vyřízeno. Starosta 
předal předsedovi kontrolního výboru kopii smlouvy č. 7/20 o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu obce na výlet do Mirakula. Paní Vojtěchová oznámila, že pořizuje audiozáznam pro 
potřeby zápisu.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení 
ze zasedání OZ č. 20/05.  
Výsledek hlasování:   Pro     7        Proti     0           Zdrželi se    0        
Usnesení č. 74/20 bylo schváleno 

 
 
III) Dodatek č. 1 ke smlouvě s VRV, a.s. Praha /Strategické dokumenty/     
Smlouvu zastupitelé obdrželi, místostarosta zdůvodnil proč se termín dokončení Strategických 
dokumentů dešťová kanalizace posouvá na 31.12. 2020. Důvodem je časová prodleva kvůli 
koronavirové infekci v dodavatelské firmě.   
 
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 VRV, 
a.s. Praha dne 10.1.2020.  
Výsledek hlasování:   Pro     7           Proti    0                Zdrželi se 0       
Usnesení č. 75/20 bylo schváleno 

 
IV)  Smlouva o umožnění realizovat stavbu č. S-3144/00066001/KH/RU/SS 
Místostarosta uvedl, že ke stavebnímu povolení na opravu chodníku na Krchleby a do Lán je 
třeba povolení KSÚS, protože jde o jejich pozemek. Zatím obci nebyl bezúplatně převeden.    
      
 
 



 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o umožnění realizovat stavbu č. S-
3144/00066001/2020/KH/RU/SS, uzavřenou mezi Středočeským krajem a obcí Močovice.  
Výsledek hlasování:   Pro    7        Proti    0              Zdrželi se   0 
Usnesení č. 76/20 bylo schváleno 
 
V) Smlouva o poskytnutí finančních prostředků č. 1437/B2/2020 
Místostarosta podal informaci, že oba nové chodníky od Kluků a od mostu směrem na Čáslav 
byly před týdnem současně zkolaudovány. Tato smlouva je standartní, na jejímž základ je 
poskytována dotace na část B (od mostu směrem k zemědělskému areálu ZDV Krchleby).  
   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z 
rozpočtu SFDI na r. 2020 č. 1437/B2/202, uzavřenou mezi SFDI Praha a obcí Močovice na 
akci „Močovice-chodníky podél silnice II/337 – část B – ISPROFOND 5217510368.  
Výsledek hlasování:   Pro     7        Proti    0         Zdrželi se   0 
Usnesení č. 77/20 bylo schváleno 
 

VI) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. O2/OM/2020 /hřbitovní zeď/ 
Místostarosta sdělil důvody proč se obě strany obec Močovice a firma Primstav s.r.o. dohodly 
na posunutí dokončení stavby na termín  31.5. 2021. Prodloužení si vyžádal stavební dozor 
pan J. K. z technologických důvodů, jádro na omítky by nedrželo kvůli vlhkosti a došlo by 
k odmrznutí, proto se vše posouvá na jaro do příznivějších klimatických podmínek. Současně 
se před hřbitovem zpevňuje plocha pro kontejnery tak, aby byly mimo parkovací prostor, který 
se tím rozšíří. Starosta uvedl, že současně bude u vchodu na hřbitov vlevo samostatně 
umístěna informační deska. Paní Vojtěchová vyslovila myšlenku, že po opravě ještě poslední 
spodní stěny budou všechny 3 stěny hřbitova nádherně zrekonstruované a vstupní venkovní 
stěna bude v jiném duchu a „jen“ opravená, bez vyzděných sloupků. Navrhla, aby se do 
budoucna počítalo s tím, že bude ve stejném duchu zrekonstruována i venkovní stěna. 
Místostarosta k tomu sdělil, že se rekonstrukce provádí podle schválené projektové 
dokumentace. Projektantka stylizovala celou přední stěnu tak, aby ladila spolu s márnicí, která 
je její součástí. V době, kdy se tvořila PD byla tato stěna v nejlepším stavu, takže projektantka 
to pojala tak, že se jen zrekonstruuje. Starosta sdělil svou představu o vstupech do hřbitovů, 
že jsou dle něj celé bílé. Vrata budou nová a jejich výroba je zadaná odborníkovi. 
Předpokladem bylo, že vše bude hotové do Dušiček, ale nešlo vše časově zvládnout.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 02/OM/2020, 
uzavřené mezi MK Primstav, s.r.o. Suchdol a obcí na  akci Močovice-hřbitovní zeď II. etapa.      
Výsledek hlasování:  Pro    7      Proti      0                 Zdrželi se     0   
Usnesení č. 78/20 bylo schváleno 
 
  

VII) Žádost o dotaci z SFDI /chodník ke Krchlebům/    
Místostarosta uvedl, že jsme ve fázi žádosti o stavební povolení na chodník ke Krchlebům. 
Bude požádáno o dotaci ze stejného fondu (SFDI), tak jako bylo žádáno na nové chodníky od 
Kluků a od mostu k Čáslavi.   
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Močovice – 

chodník podél silnice III/33721 ze Státního fondu dopravní infrastruktury “.              
Výsledek hlasování:   Pro     7        Proti     0         Zdrželi se       0 
Usnesení č. 79/20 bylo schváleno 
 



 

 

VIII) Žádost o dotaci na rekonstrukci čp. 18 /krám + hospoda/ 
Místostarosta sdělil, že jde o dotaci na úsporu energií obecních domů. Starosta upozornil, že 
zítra je kontrolní den a půjde o finální projednávání návrhu rekonstrukce těchto dvou objektů. 
Další návrhy např. Náves budou následovat. Paní Vojtěchová sdělila, že o tom zítřejším 
kontrolním dnu neví. Starosta řekl, že ví a dlouho. Pak uvedl, že zápisy z kontrolních dnů se 
posílají jen těm účastníkům, kteří se účastní. Paní Vojtěchová uvedla, že z minulého 
kontrolního dne se omluvila. Starosta oznámil zastupitelům, že kontrolní den se koná zítra 
v 17,00 hod v Sokolovně.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního 

prostředí na projekt „Močovice – prodejna a pohostinství“.                  

Výsledek hlasování:  Pro     7         Proti     0           Zdrželi se       0      
Usnesení č. 80/20 bylo schváleno. 
 

IX) Žádost o dotaci z MMR ČR na dětská hřiště 
Místostarosta uvedl, že jde o vybavení herních ploch na Cihelně a u fotbalového hřiště herními 
prvky, tak jak bylo dohodnuto. Nyní ještě žádá stavební úřad o územní souhlas. Žádost se má 
podat do 21.12. 2020.  
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Dětské a 

workoutové hřiště v obci Močovice“ v rámci výzvy k podávání žádosti o poskytnutí dotace 

v roce 2021 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 
117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.            
Výsledek hlasování:  Pro    7         Proti   0              Zdrželi se      0    
Usnesení č. 81/20 bylo schváleno 
 
X) Žádost o dotaci z MMR ČR na rekonstrukci silnice p. č. 1258   
Místostarosta sdělil, že jde o komunikaci podél firmy Agro Allium s.r.o. až k rozcestí, kde se 
plánuje ukládání bioodpadu. Rozpočet se plánuje do 1 milionu z dotace, podmínkou je 
minimální výše dotace, kompletně vyasfaltovaná cesta, zbytek pak v režii obce. Starosta 
objasnil, že plány byly do 300.000,-Kč z vlastních zdrojů s možným podílem Allia, předběžně 
přislíbeno s účastí Allia kolem 100.000,- Kč. O tom všem se bude ještě jednat, rovněž i se ZDV 
Krchleby. Vše záleží na získání dotace nebo ne.       
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Močovice – oprava 
komunikace na p.č. 1258“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 
z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210A 
Podpora obnovy místních komunikací.  
Výsledek hlasování:  Pro   7        Proti    0              Zdrželi se     0 
Usnesení č. 82/20 bylo schváleno 
 

XI) Žádost o dotaci z MMR ČR na rekonstrukci sálu v sokolovně  
Místostarosta informoval o dotaci z MMR, která by se mohla využít na rekonstrukci podlahy, 
obložení a pódia v sokolovně. K žádosti je připojena jednoduchá technická zpráva 
s položkovým rozpočtem. Počítá se se strhnutím veškerého obložení, vybourání podlah do 40 
cm, položení tepelné isolace, betony, hydroisolace, atd. s položením nové podlahy, nového 
obložení a nového pódia. Rozpočet je 1.800.000,- Kč, dotace do 80%. Po domluvě všech 
zůstanou podlahovým povrchem v sále parkety.  Podal informaci pro zastupitele, že  
s realizací  žádosti o herní prvky nám pomůže firma, která spolupracuje s firmou HRAS, ta 
udělá žádost zdarma. Místostarosta nechal ze zajímavosti nacenit firmou i další 2 žádosti o 
dotaci, tam by šlo o cenu 59.000,-Kč +DPH za sokolovnu a 49.000,-Kč za komunikaci k Alliu. 



 

 

Podobně ještě další firma udělala nabídku za 57.000,-Kč a 58.000,- Kč. Místostarosta toto 
uvedl jako představu kolik dokážeme uspořit, když si dotace děláme sami.     
   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje podání žádosti  o dotaci na projekt „Močovice – 
rekonstrukce sálu v sokolovně“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 
2021 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 
117A8210AE Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. 
Výsledek hlasování:  Pro   7      Proti    0        Zdrželi se     0   
Usnesení č. 83/20 bylo schváleno 
 

 
XII) Koncepce rozvoje cyklostezek obce Močovice 
Starosta uvedl, že bohužel k setkání s občany nemohlo dojít, a že bylo dostatečně projednáno 
se všemi zastupiteli, kteří měli možnost se ke všemu vyjadřovat. K předposlední verzi 
koncepce cyklostezek již nepřišly žádné připomínky, poslední verze byla zastupitelům 
odeslána. Pan Truhlář řekl, že s takovou koncepcí nesouhlasí, že mu nevyhovuje, blíže již 
nespecifikoval.  Starosta upozornil na to, že měl včas připomínkovat. Paní Vojtěchová se ke 
svému postoji vyjádřila tak, že ve smlouvě na Strategické dokumenty, kterou schvalovala na 
podzim, není nikde psáno, že dokumenty budou schvalovány obecním zastupitelstvem. Když 
se presentovala koncepce rozvoje vodních ploch, tak ji OZ také neschvalovalo. Místostarosta 
uvedl, že všechny dokumenty musíme převzít a jako obecní zastupitelstvo je schválit. Jako 
další důvod uvedla, že cyklostezka po drážním tělese se neměla vůbec zadávat, protože se 
vědělo, že pozemky kolem skládky má společnost AVE koupené. Dále, že navrhnuté 
cyklostezky po silnici nejsou dle ní cyklostezky. Mělo být např. pozemkově zmapováno pole 
nad Močovicemi, aby se šlo napojit na čáslavské stezky. Jde o 80 stránkový elaborát, který 
podle ní není koncepcí, firma je za tuto koncepci dobře zaplacena a měla by vědět co má dělat. 
Starosta odpověděl, že měla připomínkovat a vyjadřovat se písemně. Paní Vojtěchová uvedla, 
že nemá povinnost se vyjadřovat písemně, a že nezná připomínky ani starosty ani 
místostarosty a pokud se posledních schůzek ona nemohla účastnit, tak zápis z kontrolního 
dne nedostala. Koncepce podle ní není koncepcí, cílem dle ní mělo být nalézt řešení jak se 
spojit cyklostezkou např. s Čáslaví. Místostarosta řekl, že nápady měly vycházet od zastupitelů 
a měli je navrhovat nebo je měla paní Vojtěchová poslat projektantce. Paní Vojtěchová 
odpověděla, že projektantka je dobře placená a má vědět co má navrhovat. Cyklostezka je 
např. v koncepci namalovaná od Allia po účelové obecní komunikaci, která vede až do 
Třebešic. Starosta řekl, že jde o cyklotrasu. Zdůraznil, že zastupitelé se měli možnost vyjádřit 
a že to říkají až potom. Paní Vojtěchová řekla, že připomínky představitelů obce nezná, neví 
ani, že zítra má být další kontrolní den nad strategickými dokumenty, že toto je pro ni čerstvá 
informace z dnešního zasedání. Požaduje, aby výstupy z kontrolních dnů nad Strategickými 
dokumenty byly představiteli obce rozesílány všem zastupitelům, ať jsou přítomni nebo ne. 
Starosta uvádí, že verze koncepce cyklostezek byly zastupitelům zaslány, ale bez reakce. On 
s místostarostou dává dohromady s firmou dokumenty a nemůže ho napadnout všechno, od 
toho jsou všichni zastupitelé. Uvedl, že do budoucna asi bude muset být povinnost každého 
zastupitele se vyjadřovat. Koncepce vznikala půl roku, nikdo k ní nic podstatného neměl a toto 
považuje za alibistické. Starosta uvedl, že do budoucna asi bude muset být povinnost 
zastupitele se vyjadřovat a vyslovil pochybnosti o tom jaká bude otázka rozvoje cyklostezek 
v Močovicích dál. Paní Vojtěchová řekla, že rozvoj cyklostezek si dokážeme říci sami a takto 
zpracovanou koncepci nepotřebujeme. Místostarosta odpověděl, že ji zrovna použije k žádosti 
o dotaci na MMR, kde je povinnost doložit pasporty všech komunikací. Pak by žádost o dotaci 
ani nešla podat. Na základě připomínek ke koncepci rozvoje cyklostezek (paní Vojtěchová a 
pan Truhlář) starosta upozornil, že dokumenty se již cca půl roku tvoří. Žádného z kontrolních 
dnů se oba zastupitelé neúčastnili (dle sdělení pro pracovní vytížení), ale co je nejdůležitější, 
svoje připomínky nikomu nesdělili a to ani firmě, která dokumenty zpracovává a mohla je do 
dokumentu zapracovat. To je hodně alibistický přístup zastupitelů. 
          



 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje dokument Koncepce rozvoje cyklostezek obce 
Močovice, vyhotovený PKV BUILD, s.r.o. Senožaty.  
Výsledek hlasování:  Pro    5      Proti   1 /Truhlář/      Zdrželi se 1 /Vojtěchová/      
Usnesení č. 84/20 bylo schváleno  
 

XIII) Příloha č. 1 k OZV č. 1/2019 
Starosta vysvětlil podstatu přílohy č.1 k Obecně závazné vyhlášce týkající se stanovení sazby 
poplatku pro r. 2021 za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Ve shodě všech 
zastupitelů zůstává sazba 500,- Kč na občana a rok.   

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Přílohu č. 1 k OZV č. 1/2019.  /příloha zápisu č. 2/ 
Výsledek hlasování:   Pro    7      Proti      0          Zdrželi se      0 
Usnesení č. 85/20 bylo schváleno 
 

XIV)  Rozpočtové opatření (RO) č. 04/20  
Starosta se omluvil zastupitelům, že RO rozeslal až dnes, obsažené finanční částky vysvětlil. 
Šlo o zákonem dané finanční dotace za volby a dorovnání rozpočtového opatření MŠ za rok 
2020.   
  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 04/20.  /příloha č. 3/  
Výsledek hlasování:   Pro    7     Proti      0          Zdrželi se     0   
Usnesení č. 86/20 bylo schváleno 

 
XV)  Návrh střednědobého rozpočtu obce /r. 2021-2023/ 
Starosta informoval o tom, že musela být provedena jeho aktualizace na nadcházející 3 roky 
a vysvětlil princip a vytváření skladby střednědobého rozpočtu obce. Objasnil i % navýšení 
rozpočtů na roky 2021-23, jde vždy o 3-7%. Bez připomínek ze strany zastupitelů.  
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Návrh střednědobého rozpočtu obce Močovice na 
r. 2021-2023. /příloha č. 4/ 
Výsledek hlasování:   Pro   7     Proti      0          Zdrželi se     0 
Usnesení č. 87/20 bylo schváleno  
 
XVI) Návrh rozpočtu obce na r. 2021 
Starosta očekává, že dopad ekonomiky v r. 2021 na rozpočet finančních prostředků obce 
nebude horší než v r. 2020 a naopak by mohl být nárůst finančních prostředků, který zohlednil 
v návrhu rozpočtu na rok 2021. Jednotlivé finanční položky jsou rozpočtované podobně jako 
na letošní rok. Objasnil skladby jednotlivých paragrafů příjmů a výdajů. Menší nejasnosti na § 
3419 v kolonce upraveného rozpočtu k 30.10. 2020 si starosta ověří u účetní. Do rozpočtu 
nejsou zavzaty finanční částky, které by přicházely v úvahu při získání dotací, o které nyní 
obec bude žádat. Rozpočet na rok 2021 neobsahuje ani částky, které budou potřeba na 
spoluúčast obce při jednotlivých projektech. Místostarosta zodpověděl, že se vše zapracuje, 
až když se bude schvalovat smlouva s dodavatelem. Na dotaz paní Vojtěchové ohledně řádku 
Strategické dokumenty ve výdajích, že do konce roku zbývá ještě proplatit firmě téměř 
2.400.000,-Kč, odpověděl místostarosta. Máme ve smlouvě, že nepřebereme žádný 
dokument, dokud není schválen zastupitelstvem. Paní Vojtěchová uvedla, že slovo 
zastupitelstvo se ve smlouvě nevyskytuje. Místostarosta uvedl, že právě proto neproplatili 
částky projektů, které nejsou firmou dokončeny a zastupitelstvo je neodsouhlasilo a nejsou 
převzaty. Vše čeká na to až dokončí celý projekt a pak se zaplatí. Starosta i místostarosta 
potvrdili, že obě firmy mají problém v souvislosti s koronavirem a s tím spojenými časovými 



 

 

prodlevami. Proto jsou smlouvy prodlouženy do konce roku, kdy musí být dokumenty 
dokončeny. Proto se dle místostarosty předpokládá, že proplácení bude až v příštím roce 
s příslušnými úpravami rozpočtu. Dále starosta uvedl, že se navyšuje cena za svoz 
komunálního odpadu, rovněž se zvyšuje i počet kontejnerů s velkobjemovým odpadem.  
Starosta vysvětlil z čeho je složen § 6171 místní správy. Paní Vojtěchová se dotázala, proč 
když je k 30.10. 2020 čerpáno 858.000,-Kč, tak proč je rozpočet na příští rok navýšen na 
1.905.000,-Kč. Schvalovaný rozpočet je veřejně přístupný, budou ho zkoumat i občané.  
Starosta i místostarosta odpověděli, že je to  rezerva na participaci obce na event. případných 
dotacích, které obec obdrží a přitom se dopředu neví jaké dotace obdrží a jak vysokou částkou 
se na nich bude podílet. O přesunech z této rezervy do potřebných kapitol bude rozhodovat 
zastupitelstvo. K úvěrům starosta řekl, že dělají celkově 4.500.000,-Kč, přičemž na účtech 
máme momentálně 5.000.000,-Kč.  Domluveno, že úvěry budeme splácet do r. 2023, přičemž 
peníze budeme využívat na potřebné projekty. Dle starosty není cílem dluh jednorázově splatit.  
Starosta zdůraznil, že jsme na tom oproti ostatním okolním obcím a městům s finančními 
prostředky dobře. Další připomínky zastupitelé již nedali.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Návrh rozpočtu obce Močovice na r. 2021.  /příloha 
č. 5/ 
Výsledek hlasování:   Pro   7     Proti      0         Zdrželi se     0 
Usnesení č. 88/20 bylo schváleno 
 
XVII) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce v r. 2020 
Starosta zastupitelům zápis předem poslal. Vysvětlil jednotlivé objevené drobné nedostatky, 
závažné chyby nalezeny nebyly. Rozebral i doporučená upozornění. Týkala se zjednodušení 
a zpřehlednění dokumentů rozpočtového hospodaření, dosud byly zveřejňovány jako příloha 
zápisů jednání OZ. Nutnost vedení řádné pomocné evidence za tuhý komunální odpad a za 
psy s průběžným vedením kolik bylo zaplaceno a kolik ještě očekáváme. Nutnost aktualizovat 
výši splátek úvěrů ve střednědobém rozpočtu obce. Písemné informování o výši finančního 
příspěvku obcí zřizovanou organizací MŠ Močovice. Místostarosta i starosta hodnotí výsledek 
auditu jako další zatěžování administrativou, což zatěžuje obě účetní. Dále bylo poukázáno 
v dílčím auditu na neexistenci směrnice k zadávání veřejné zakázky malého rozsahu. Starosta 
vysvětlil, že když se postupuje podle zákona, tak směrnice být nemusí. Rovněž má starosta 
obavy, abychom účetní Lucii Janglovou s přibývající administrativou na základě tohoto dílčího 
přezkoumání hospodaření obce udrželi. Celkově se dle starosty po dílčím přezkoumání 
Středočeským krajem žádné významné nedostatky neobjevily, doporučení budeme 
respektovat.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce  
v r. 2020. 
Výsledek hlasování:   Pro    7    Proti    0         Zdrželi se     0 
Usnesení č. 89/20 bylo schváleno 

 
XVIII) Finanční odměny členů obecního úřadu 
Starosta navrhl a odůvodnil navýšení měsíčních platů účetním paní Lucii Janglové a paní 
Andree Balharové, což je v jeho kompetenci. Místostarosta sdělil, že v první polovině roku se 
obecně státním zaměstnancům přidávalo 10%, u nás se řeklo, že se přidávat nebude. Uvedl, 
že v současné době a zejména po auditu přibude jemu a hlavně starostovi plno administrativní 
práce a navrhl starostovi přidat. Starosta sdělil, že má 15.800,-Kč a místostarosta 14.800,-Kč. 
Místostarostovi navrhuje 3.000,-Kč, sobě také. V obci Kluky bere uvolněná starostka 48.000,- 
Kč, místostarosta 9.000,- Kč a zastávají stejnou práci. K tomu se vyjádřila paní Vojtěchová, že 
k bodu finanční odměny členů OÚ není připravena, je to pro ni nová informace, nevěděla o 
jakém druhu odměn se bude jednat, konkrétní podklady nebyly dodány, je to její zodpovědnost 



 

 

jako zastupitele, takže se zdrží hlasování. Momentálně nezná odměny uvolněných a 
neuvolněných zastupitelů. Starosta odůvodnil, že se s odměnou místostarosty pohybují na 
minimu a neuvolněný starosta by mohl mít až 27.000,- Kč. Pan Chvátil se dotázal, zda-li se 
výška odměn starosty a místostarosty může vůbec zvěřejňovat, že si myslí, že ne. Paní 
Vojtěchová řekla, že jsme odměny již zveřejňovali a protože jde o veřejné činitele, tak by měly 
být zveřejněny. Starosta řekl, že odměny se zveřejňují, avšak zveřejnění platů je 
problematické. Starosta i místostarosta musí navíc dávat informace o svých nabytých 
finančních prostředcích. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva jsou schvalovány 
zastupitelstvem. Ostatní zastupitelé bez připomínek. Pan Vlach řekl, že by to za ty peníze 
nedělal. Pan Titze řekl, že nemá problém se zvýšením odměn. Po odhlasování starosta 
poděkoval.  
   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje navýšení měsíčních odměn za výkon funkcí starosty 
obce ve výši 18.800,-Kč hrubého a místostarosty obce ve výši 17.800,-Kč hrubého. 
Výsledek hlasování:  Pro    6       Proti    0         Zdrželi se     1 /Vojtěchová/ 
Usnesení č. 90/20 bylo schváleno  
 
XIX)  Přístavba k dřevostavbě na Cihelňáku 
Starosta uvedl, že projekt na přístavbu (klubovna, šatna, sklad) na Cihelňáku provedený 
panem Titzem a panem Patákem zastupitelé obdrželi. Cena by se měla pohybovat dle pana 
Titze kolem 72.000,-Kč+DPH za materiál. Bude se pokračovat ve stejné kvalitě práce a 
materiálu jako doposud. Práce proběhnout svépomocí. Hlavními truhláři budou pan Titze a 
pan Chvátil. I pro ně se bude počítat s odměnou. Takže celková cena za akci navýšena na 
konečných 100.000,- Kč. Místostarosta vyzdvihl práci správce Miroslava Patáka, ten už počítá 
s tím, že práce začnou přes tuto zimu. Paní Vojtěchová upozornila, že dostává odměnu pouze 
500,-Kč. Starosta řekl, že se toto může zohlednit při rozdělování odměn začátkem příštího 
roku.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje realizaci akce Přístavba k dřevostavbě na Cihelňáku. 
Výsledek hlasování:   Pro   7   Proti    0         Zdrželi se     0 
Usnesení č. 91/20 bylo schváleno 
 
XX) Ostatní, závěr 
Starosta dal informaci o jubileích a nutnosti aktualizace seznamu. Paní Vojtěchová i pan 
Truhlář upozornili na to, že rodina pana V. B. vypadla ze seznamu, protože změnili bydliště a 
přechodně pobývají v Čáslavi. Vzniklo tím zbytečné nedorozumění, protože byli starostou 
uvedeni jako jubilanti ve čtvrtletníku. Gratulace a předání darů proběhlo i s omluvou. Dále bude 
muset být řešeno na základě auditu proúčtování finančních příspěvků jubilantům, což navrhne 
účetní obce. Dále se starosta vyjádřil i k inventuře proběhlé začátkem roku 2020, kde chyběly 
podpisy členů inventarizační komise paní Vojtěchové a pana Truhláře, přičemž podklady byly 
dle starosty dány. Paní Vojtěchová uvedla, že předsedou inventarizační komise byl pan Titze, 
zároveň předseda kontrolního výboru. Zmínila, že ho upozorňovala korespondencí začátkem 
ledna co má všechno inventarizace obsahovat, že má být hotova do 31.1. 2020. Sama viděla 
jen část dokumentů.  Při červnovém zasedání se ptala starosty na inventarizační zprávu, 
dostala odpověď, že je hotová od účetní obce.  Pan Titze uvedl, že požadoval podklady od 
účetní obce, ale nebyl důsledný a je to jeho chyba.  Starosta uvedl, že se zodpovídá předseda 
inventarizační komise. Místostarosta se zajímal proč paní Vojtěchová inventarizaci 
nepodepsala. K tomu uvedla, že nebyla předsedou inventarizační komise, byla jen členem, 
neviděla všechno, co chtěla zkontrolovat. Součástí inventury je též kontrola stavu účtů, 
pokladny a další finanční ukazatele. Ona nic takového neviděla ani nekontrolovala. 
Místostarosta jí vysvětlil, že při kontrole podepíše, např. že účetní vykazuje na účtu nějakou 
sumu, třeba 5.000.000,-Kč. Za tuto sumu ale odpovídá účetní, která je kontrolována finanční 
kontrolou a auditem. Podepsaný doklad o inventarizaci obec nutně potřebuje. Místostarosta 



 

 

upozornil, že inventarizace jsou jedním z hlavních dokumentů kontrolování hospodaření obce, 
na kterých by měli kontrolní a finanční komise spolupracovat. A předsedkyně finanční komise 
do listopadu 2020 tento dokument ještě nepodepsala. Starosta rozhodl, že předsedou 
inventarizační komise bude opět pan Titze, protože to vyplývá z jeho funkce předsedy 
kontrolního výboru. Inventura bude rozdělená na dílčí úseky, za které si bude každý jmenovaný 
člen inventarizační komise zodpovídat a pod svoji vykonanou práci se řádně podepíše.  
Starosta podal informace k telefonní budce, nyní jde o majetek obce, obec ji koupila za 500,-
Kč a záleží jen na nás jak s ním naložíme.  
V souvislosti s budováním nového místa na bioodpad u firmy Allium navrhl pan Titze, aby zde 
byly umístěny stabilně dva kontejnery. K různým možnostem, výhodám a nevýhodám se 
vyjadřovali všichni, problém je dle starosty i s vrstvením odpadu v kontejneru, nutností 
komprese větví těžkou technikou atd. Předpokladem bude samozřejmě pevný podklad pod 
kontejnery, ne hlína.  
Problematikou kolem vánočního stromku a zabezpečení figurek v Betlému v době 
nadcházející adventní neděle je pověřen pan Vlach, přesnější informaci nelze podat. Vánoční 
figurky jsou proti krádeži zabezpečeny.  
Ke kapličce bude koupena šlechtěná kavkazská jedle normandská v hodnotě 15.000,-Kč, což 
bylo rozhodnuto na červnovém zasedání, pověřen místostarosta.  
Předpokládaný vánoční koncert v režii ZUŠ KH dle starosty nemůže být uskutečněn.  
Paní Vojtěchová se informovala, zda bude ještě do konce roku zasedání OZ. Starosta sdělil, 
že ano, že se bude schvalovat střednědobý rozpočet na 3 roky, rozpočet MŠ. Paní Vojtěchová 
uvedla, že bude na projednání připravená provedená zpráva o kontrole v MŠ.  Starosta sdělil, 
že termín zasedání může být klidně před Silvestrem, protože by měly být hotovy Strategické 
dokumenty.   
Zasedání zastupitelstva předsedající ukončil ve 21,53 hod.     
  
 
 

Přílohy zápisu:  
1) Prezenční listina 
2) Příloha č. 1 k OZV č. 1/2019 
3) Rozpočtové opatření č. 04/20 
4) Návrh střednědobého rozpočtu obce Močovice na r. 2021-2023 
5) Návrh rozpočtu obce Močovice na r. 2021 

 
Usnesení formuloval pan Kos Milan, zápis vyhotovila podle audiozáznamu paní Vojtěchová 
Věra (v rozpravě bodu XVIII upřesněno významové užití termínů plat, mzda a odměna), dne  
29.11.2020.     
 
..............................................                                             ………………………………... 
                 starosta                                                                           místostarosta 


