Zápis č. 20/07 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice
Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice konaného dne 30. prosince 2020
od 19,30 v místní sokolovně
Přítomno:
Hosté:
Předsedající:

7 členů OZ
ředitelka MŠ paní Oldřiška Čepková
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"). Starosta přivítal hosta ředitelku
MŠ Močovice paní Oldřišku Čepkovou. 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 oznámila, že bude pořizovat audiozáznam pro účely zápisu.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl zapisovatelkou paní Vojtěchovou, ověřovateli pana Truhláře a pana 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. 92/20 bylo schváleno.

I) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který byl zastupitelům předem zaslán.
Název starostou navrženého bodu Zpráva o hospodaření MŠ Močovice na r. 2020 byl v úvodu
paní Vojtěchovou upřesněn, že výsledkem je Protokol č. 1/2020 o veřejnosprávní kontrole.
Rozšíření programu podala paní Vojtěchová s omluvou, že na něm pracovala od včera do
dnes do odpoledne a nestihla informaci poslat zastupitelům. Týkal se informace o vypsané
dotaci z ministerstva obrany na rekonstrukci pietních míst, tzn. třeba našeho pomníku. Pokud
se na tom zastupitelstvo dnes shodne, mělo by se k tomu přijmout usnesení. Starosta zařazuje
do jiného a uvádí, že v případě potřeby bude navrženo usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:

I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)

Schválení programu zasedání
Kontrola usnesení z předchozího zasedání
Zpráva finanční komise - kontrola hospodaření MŠ
Návrh rozpočtu MŠ Močovice na r. 2021
Návrh Střednědobého rozpočtu MŠ Močovice
Rozpočtové opatření č. 05/20
Rozpočtové opatření č. 01/21

VIII) Inventarizace obecního majetku - r. 2020
IX) Obchodní smlouva - Dodatek č. 1 smlouvy s ZERS
X) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 02/OM/2020 (hřbitovní zeď)
XI) Smlouva č. 651/054/2021 na dopravní obslužnost pro r. 2021
XII) Těžba palivového dřeva samovýrobou
XIII) Úložiště tříděného odpadu v MŠ
XIV) Strategické dokumenty
XV) Výzva k jednání
XVI) Jiné, závěr
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
Usnesení č. 93/20 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

II) Kontrola usnesení z předchozího zasedání
Starosta probral jednotlivá usnesení z minulého zasedání a konstatoval, že dodatek č. 1 ke
smlouvě s VRV, a.s. Praha Strategické dokumenty, Smlouva o umožnění realizovat stavbu
týkající se opravy chodníku na Krchleby a do Lán, Smlouva o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu SFDI na akci Močovice chodníky část B, Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo týkající se
opravy hřbitovní zdi etapa II, jsou podepsány. Žádosti o dotace na akci chodník ke Krchlebům,
na krám a na hospodu, dětská hřiště, rekonstrukci silnice p.č. 1258, rekonstrukci sálu
v sokolovně byly podány. Byl schválen dokument Koncepce rozvoje cyklostezek obce
Močovice, byla schválena Příloha č.1 k Obecně závazné vyhlášce týkající se sazby za sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu. Byly zveřejněny tyto dokumenty - RO č. 04/20, návrh
střednědobého rozpočtu obce Močovice, návrh rozpočtu obce Močovice na r. 2021. Přístavba
na Cihelňáku zahájena. O navýšení měsíčních odměn za výkon funkce starosty a
místostarosty hospodářka informována. Starosta ještě podal dovysvětlení k minule
projednávanému návrhu rozpočtu obce, a to k paragrafu č. 3419. Šlo o částku 300.000,-Kč
vyčleněnou na asfaltové hřiště na Cihelňáku. Další částka 106.000,-Kč je tvořena příspěvkem
na fotbal z rozpočtu obce a dalšími dotacemi. Příspěvek pro SDH Močovice je na jiném
paragrafu, jde o sumu 30.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení
ze zasedání OZ č. 20/06.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 94/20 bylo schváleno

III) Zpráva finanční komise - kontrola hospodaření MŠ Močovice
Starosta sdělil, že zprávu o kontrole hospodaření v MŠ za rok 2020 od paní Vojtěchové
zastupitelé obdrželi. Ta uvedla, že zaslala Protokol č. 1/2020 o veřejnosprávní kontrole v MŠ,
která byla provedena výběrovým způsobem, nebyly zjištěny chyby ani nedostatky, a že
k protokolu neměl kontrolovaný subjekt v zastoupení ředitelkou paní Oldřiškou Čepkovou do
15 dnů námitek. Na zasedání bez připomínek ze strany zastupitelů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí Zprávu finanční komise o provedené kontrole
hospodaření MŠ Močovice.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 95/20 bylo schváleno

IV) Návrh rozpočtu MŠ Močovice na r. 2021
Starosta ještě jednou přivítal hosta ředitelku MŠ paní Oldřišku Čepkovou. Uvedl, že podklady
ke schválení návrhu rozpočtu MŠ na rok 2021 a návrhu střednědobého rozpočtu MŠ
zastupitelé dostali, měli možnost si je prostudovat. Oba dokumenty byly zveřejněny na
webových stránkách obce. Starosta předal slovo paní ředitelce. Ta vysvětlila důvody nárůstu
účetní ztráty hospodaření MŠ za rok 2020 v částce 32.000,-Kč. Ztráta je zapříčiněna
koronavirovou pandemií a s tím související nižší sumou vybraného školného, nárůstem
nákupu všech osobních ochranných pracovních pomůcek, vč. nutných bezdotykových
teploměrů. Další navýšení je ovlivněno nárůstem platby za elektřinu v MŠ. Ta by mohla být
s největší pravděpodobností zapříčiněna nárůstem počtu elektrických spotřebičů při
zkapacitnění MŠ v r. 2019. Bylo ověřeno, že o víkendu mimo provoz školky nejde o žádné
významné ztráty v odběru proudu. Místostarosta sdělil, že jde o odůvodněný nárůst počtu
bojlerů, ledniček, myček, pračky a sušičky, přičemž jde o nové energeticky úsporné spotřebiče.
Starosta uvedl, že postupně došlo 2x ke zvyšování ceny za energie. Dodal, že nyní bude
spotřeba za elektrickou energii na elektroměru v MŠ v pravidelných intervalech sledována a
porovnávána s předchozím obdobím. Starosta shrnul, že celková ztráta v MŠ za období 2019
a 2020 je vyčíslena na 48.275,-Kč. Jediným zdrojem financí, kromě příspěvku zřizovatele, je
školné, které pravděpodobně v r. 2021 bude opět nižší. Jeho výše bude znovu ovlivněna
koronavirovou pandemií, materiálovými náklady s tím spojenými, menším objemem
vybraného školného, též osvobozením od placení školného v případě předškoláků. Starosta
navrhl, aby byla tato ztráta v zaokrouhlené výši 50.000,-Kč uhrazena MŠ na letošní rok
z rozpočtu obce, protože sama MŠ nemůže tuto ztrátu pokrýt a tyto výdaje nemůže ovlivnit.
Tento příspěvek musí být odeslán na konto MŠ do konce letošního roku. Rovněž uvedl, že
příspěvková organizace obce bude zřizovatelem kontrolována. Hlasování bude součástí bodu
VI) Rozpočtové opatření č. 05/20. Na tom se všichni zastupitelé shodli. Další rozprava
probíhala k vlastnímu rozpočtu MŠ na rok 2021, dle starosty se nebude dostávat MŠ částka
70.000,- Kč. Požadavky ředitelky MŠ vysvětleny, zdůvodněny, rovněž i objasnění časového
harmonogramu odesílání tohoto příspěvku na konto MŠ, v souladu všech zastupitelů.
V návrhu rozpočtu obce pro MŠ na rok 2021 je již počítáno s příspěvkem 220.000,-Kč. Toto
projednávání navazuje na RO č. 01/21, bod VII tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočet MŠ Močovice na r. 2021
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 96/20 bylo schváleno

V) Návrh Střednědobého rozpočtu MŠ Močovice
V návaznosti na předchozí bod starosta objasnil vytváření skladby tohoto rozpočtu na období
2022-2024 předloženého ředitelkou MŠ. Bez připomínek ze strany zastupitelů. Při této
příležitosti starosta poděkoval ředitelce paní Oldřišce Čepkové a celému jejímu kolektivu za
vedení MŠ a odvedenou velmi přínosnou práci za celý rok, se kterou je spokojen. Příprava na
vystoupení dětí na akcích MDŽ nebo jiných akcích (př. Den matek) proběhne pružně podle
situace s pandemií. Ve 20.08 hod. ředitelka MŠ opustila zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Střednědobý rozpočet MŠ Močovice.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 97/20 bylo schváleno

VI) Rozpočtové opatření č. 05/20
Starosta objasnil důvody rozpočtového opatření č. 05/20 i položky v něm uvedené. Nejvyšší
položky jsou vyplacení za Strategické dokumenty, chodníky a hřbitovní zeď. Nově bude
uvedena částka ve výdajích 50.000,-Kč, a to uhrazení ztráty MŠ, viz předchozí bod jednání IV.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 05/20.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 98/20 bylo schváleno

VII) Rozpočtové opatření č. 01/21
Starosta objasnil ve výdajích nově částku 70.000,- Kč, o které se jednalo v rozpravě
předchozího bodu č. IV. Starosta vysvětlil problém s vytvořením rozpočtového opatření na
konci tohoto roku a s jeho převodem a uskutečněním v následném roce. Řešení navrhuje
starosta, aby zastupitelstvo obce Močovice pověřilo radu obce, tj. starostu, aby schválil RO č.
01/21 v lednu 2021. Starosta uvedl, že 8. 1. 2021 dojde k předání Strategických dokumentů.
Místostarosta zdůvodnil, že do 25.1.2021 musí dojít k vyúčtování Strategických dokumentů.
Nelze vyplácet finanční prostředky, když nejsou v rozpočtu, a proto by se muselo
zastupitelstvo kvůli projednávání schválení tohoto RO scházet hned v lednu. Proto doporučuje
schválit pověření starosty obce ke schválení RO č. 01/21.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje radu obce (starostu) schválením navrženého
Rozpočtového opatření č. 01/21 v lednu 2021.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 99/20 bylo schváleno

VIII) Inventarizace obecního majetku - r. 2020
Starosta informoval, že zastupitelům rozeslal plán inventur na r. 2020. Jmenoval předsedu
hlavní inventarizační komise pana Libora Titzeho. Upozornil členy jednotlivých komisí, aby si
vyžádali podklady od hospodářek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí Plán inventarizace obecního majetku - r. 2020.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 100/20 bylo schváleno.

IX) Obchodní smlouva - Dodatek č. 1 ke smlouvě s ZERS
Starosta okomentoval tento dodatek č. 1. Došlo k navýšení cenových podmínek v úhradách
za zpracovaný bioodpad, a to ze 150,-Kč/t na 160,-Kč/t. Připomínky nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Obchodní smlouvu – Dodatek č. 1, uzavřenou mezi
obcí Močovice a firmou ZERS spol. s r.o. – IČ: 257 04 532.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 101/20 bylo schváleno

X) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 02/OM/2020 /hřbitovní zeď/
Místostarosta sdělil, že jde o vyúčtované kompletní vícepráce týkající se přední hřbitovní zdi,
které byly doporučeny a cenově odsouhlaseny naším stavebním dozorem panem J.K. Obě
strany přední zdi byly natažené lepidlem, perlinkou a zase lepidlem, stejně se postupovalo u
márnice. Došlo k oplechování soklů, aby byla odváděna voda. Pan Titze měl dotaz na
povrchovou úpravu nyní nově rekonstruované boční stěny. Mistostarosta zodpověděl, že na
opravenou boční stěnu se natáhla silikonová omítka, která měla vše uzavřít, ale došlo k jejímu
odloučení z důvodu unikající vlhkosti. Paní Vojtěchová sdělila, že dle stavebního dozoru se
s ní má pracovat do 5 st. C. Místostarosta potvrdil, že teplotou to nebylo. Tato omítka bude
odstraněna a bude vše opraveno na jaře v příznivějších teplotních podmínkách na náklady

provádějící firmy. Technicky se dle místostarosty pokračuje ve stejném omítkovém materiálu
jako na již opravené zadní zdi, tzn. silikon, ne akrylát. Nevýhodou akrylátových barev je, že asi
po dvou letech mění odstín, což by neladilo s barvou zadní stěny. Paní Vojtěchová uvedla, že
má hlasovat pro 70.000,-Kč jako vícepráce, zeď je již hotova a při minulém zasedání nebyly
ze strany místostarosty zmíněny vícepráce. Dotazy místostarosta vysvětlil, zodpověděl,
rovněž i to,že projektantka počítala s opravou zhruba 30% plochy omítek. Aby stěny byly
jednolité a dobře vcelku vypadaly, bylo dohodnuto se stavebním dozorem, že se provedou
omítky v celé ploše, aby byly plně funkční. Vícepráce jsou dle místostarosty hotové a nyní se
řeší jejich vyúčtování. Zodpovězen dotaz pana Titze na dokončení povrchové úpravy sloupků
u nové brány. Místostarosta uvedl, že levý sloup musel být z důvodu jeho nerovností a usazení
kovových vrat technicky upraven, finální povrchová úprava bude následovat opět na jaře. Paní
Vojtěchová upozornila ještě na některé nevzhledné, namočené, podepřené cihly soklu horní
boční zdi dřevěnými sloupky. Místostarosta uvedl, že tyto staré cihly jsou očištěné,
napenetrované, aby nebraly vlhkost a podložené jsou jen přechodně. Zaručil se, že zeď bude
pečlivě jím i panem J. K. řádně dozorována.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 02/OM/2020,
uzavřený mezi obcí a firmou MK Primstav, IČ: 08227527.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 102/20 bylo schváleno

XI) Smlouva č. 651/054/2021 na dopravní obslužnost
Starosta novou smlouvu s Arrivou okomentoval pro všechny zastupitele znovu, protože byly
problémy s otevřením souboru v emailové korespondenci. Cena za dílo je zvýšena o 3452,Kč, přičemž dostupnost autobusové dopravy do a z Močovic je zachována stejně. Informoval
dále, že pokračují práce na integrované dopravě. Informoval o tom, že firmě se neustále
zvyšují náklady a snižují příjmy. Zastupitelé bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu č. 651/054/2021 na dopravní obslužnost v r.
2021, uzavřenou mezi obcí Močovice a ARRIVA Východní Čechy, a.s. – IČO 25945408.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 103/20 bylo schváleno

XII) Těžba palivového dřeva samovýrobou
Starosta sdělil, že již obdržel žádosti asi 35 zájemců o palivové dřevo. S lesníkem je vybráno
suché, poničené a popadané dřevo. Starosta navrhuje, aby cena za 1 plm
(plnometr=1mx1mx60cm)) zůstala stejná, tj. 150,- Kč. Pan Titze upozornil na viditelný rozdílný
úklid občanů po vytěžení paliva v lese, který sám pozoroval. Starosta sdělil, že v lese zásadní
nepořádek nezůstává a sám na to bude dbát, aby nezůstával. Paní Vojtěchová se zajímala o
výsadbu nových stromů za suché. Starosta uvedl, že prodejem palivového dřeva se řeší
nařízená těžba označených stromů k těžbě naším lesním správcem a doplňující výsadba
v lese neprobíhá, to je řešeno přirozeným náletem lesního porostu. Vysazovat by se mohlo
v lesních školkách, př. v místě nad Močovicemi ve výjezdu na Krchleby v místě tzv. holubáře,
ovšem až po vykácení stávajícího porostu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje prodejní cenu palivového dřeva, získaného
v obecních lesích samovýrobou, ve výši 150,-Kč/1plm.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 104/20 bylo schváleno

XIII) Úložiště tříděného odpadu v MŠ Močovice
Starosta vysvětlil nutnost vytvoření nového sběrného místa tříděného odpadu v areálu MŠ
v souvislosti se schválením nového zákona o odpadovém hospodářství v režii obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice ustanovuje nové sběrné místo tříděného odpadu v areálu MŠ
Močovice.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 105/20 bylo schváleno

XIV) Strategické dokumenty
Starosta uvedl, že existují dvě smlouvy týkající se Strategických dokumentů. První se týká
strategie dešťové kanalizace, strategie protipovodňových opatření a koncepce rozvoje vodních
ploch. Starosta uvedl, že koncepce rozvoje vodních ploch je vyřešena. K dalším částem již
nikdo zásadní připomínky neměl. Konečná verze v tištěné i elektronické podobě bude předána
začátkem ledna 2021. Starosta vyzval zastupitele, mají-li zásadní připomínku, ke kterým už
ale byl dáván dostatek prostoru. Pan Truhlář uvádí, že nezná výslednou verzi, kterou
připomínkoval. Starosta uvedl, že konečná verze dokumentů není nijak závazná, že praktická
stránka věci může být po dohodě všech zastupitelů zcela odlišná. Připomněl, že jsme využili
možnost dotace na vytvoření strategických dokumentů od fundovaných odborníků. Toto nám
umožní, abychom postupovali co nejlépe v rozvoji této obce. Pokud v dokumentech nejsou
zaneseny představy každého ze zastupitelů, nemělo by to bránit v jejich schválení. Zdůraznil,
že nechce, aby zastupitelé schvalovali navržené a vypracované dokumenty, ale aby je vzali
na vědomí. Paní Vojtěchová sdělila, že neví jestli její připomínky k protipovodňovým opatřením
byly autorkami akceptovány. Na poslední email s připomínkami k dešťové kanalizaci nedostala
odpověď. Paní Vojtěchová je proti tomu, aby se zavazovala, aby občanům Na Obci bylo
nabízeno, aby si instalovali na své malé pozemky 2-3000 l nádrže na svod vody ze střech.
Navrhla, aby došlo ke zkrácení Stoky č. 1 ve Strategických dokumentech, která je navržena
od MŠ k čp. 100 a udělat jen části, tím dojde k oblevnění tohoto úseku. Od domu čp. 71 vést
kanalizaci v zeleném pruhu podél domů až k čp. 100. Od domu čp. 126 zpět k čp. 100 a do
Klejnárky po spádu. Od čp. 126 směrem k čp. 82 a svést uličkou do Klejnárky. Od čp. 82 k čp.
92 a do Klejnárky. Vše v režii obce, protože silnice byla zvýšena asi o 8 cm. Navrhuje, aby to
nerozhodovali zastupitelé, ale aby občané dotčených nemovitostí měli možnost se k tomu
vyjádřit, jsou-li finančně schopni pokrýt svoje příspěvky k event. dotačním prostředkům na
nádrže. Místostarosta uvedl, že od Strategických dokumentů navržených odborníky
očekáváme návrhy jak řešit několika možnostmi nějaký úsek nějakého problému. Některé
z navrhovaných řešení se nám nemusí zdát jako dobré. Teprve až při zadávání projektové
dokumentace na zpracování dešťové kanalizace např. úseku Na Obci se zadá projektantovi
ekonomicky výhodná varianta ve shodě všech zastupitelů. Strategické dokumenty nám mají
ukázat ekonomickou stránku věci a v průběhu dalších let se budou další zastupitelstva
rozhodovat, je-li návrh ze Strategických dokumentů ku prospěchu věci. Dle místostarosty
nejde o žádný závazný dokument, jen několik návrhů pro řešení problémů dalšími
zastupitelstvy. Pan Truhlář též žádá, aby odkanalizování Na Obci vedené zeleným pruhem
bylo ve Strategických dokumentech uvedeno. Starosta uvádí, že to je součástí Strategických
dokumentů. Místostarosta uvedl, že některé jeho připomínky autoři též nevzali v potaz,
protože podle odborníků nebyly v pořádku. Pan Truhlář uvádí, zda byli osloveni občané.
Starosta uvedl, že nyní nelze svolávat a že byla dána možnost občanům vyjádřit se
v proběhlém dotazníku. Paní Vojtěchová uvedla, že nevíme kolik lístků bylo rozdáno a kolik
odevzdáno. Ke schvalování Strategických dokumentů řekla, že nedostala odpověď
k posledním připomínkám a proto je nemůže schvalovat. Vadí jí, že stoky jsou též místy
zbytečně v návrhu vedeny novými chodníky a v doporučení jsou nádrže, nechce je lidem
navrhovat. Sama projektantce navrhla, aby bylo odkanalizování v zeleném pásu a využilo se
přirozené spádovosti terénu. Místostarosta vysvětlil, že zpracovatelky nedělaly geodetické
zaměření, protože by to bylo velmi finančně nákladné. Podstatná je myšlenka návrhu, kterou

potom geodet s projektantem uvedou do reálné praxe. Uvedl příklad, že výsledkem pak bude,
že např. dešťovou kanalizaci nelze vést chodníkem ani zeleným pásem, ale lze třeba silnicí.
1. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí Strategické dokumenty pro obec Močovice,
vytvořené firmou VRV, a.s. dle Smlouvy o dílo, uzavřené mezi obcí a zhotovitelem.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti
0
Zdrželi se /Vojtěchová, Truhlář/
Usnesení č. 106/20 bylo schváleno
Další část vypracovaných Strategických dokumentů se týkala dle starosty koncepce rozvoje
veřejných prostranství a strategie rozvoje obecních ploch a budov. Žádá zastupitele, aby je
hlasováním vzali na vědomí. Tyto dokumenty vznikaly narychlo v posledních týdnech a dnech
s předpokladem, že se ještě zastupitelstvo nad nimi do konce roku sejde. K tomu nedošlo,
firma chtěla termíny prodlužovat do ledna, ale dle starosty toto nebylo akceptovatelné. Snažil
se vše urychlit tak, aby se termíny dodržely. Koncepce byla nakonec před vánoci zastupitelům
v elektronické podobě zaslána, ti na ni mohli zareagovat. Pan Truhlář sdělil, že poslední
připomínky opět neví, zda jsou zaneseny v dokumentech. Starosta opakuje, že schválením je
bere na vědomí, že se k ničemu nezavazuje. Starosta i místostarosta opakují, že jeho
připomínka, např. rozšíření vozovky Na Návsi je akceptováno, a to uvedením, že vozovku Na
Návsi je možno rozšířit o 40-70 cm na každou stranu. Pan Truhlář požaduje rozšíření vozovky
o 70 cm na každou stranu. Starosta vysvětluje, že toto není projekt. Paní Vojtěchová
připomínkovala, že v nově navržené zástavbové lokalitě nad Cihelnou není na konci
navrhované ulice žádná točna pro nákladní automobily vezoucí sem materiál. To architekt
akceptoval. Dále připomínkovala šíři silnice Na Návsi, aby architekt spočítal a uvedl tu
nejzazší možnou variantu šíře silnice a navrhovala rozšířit celkově o 1,5 m. Vyslovila obavu,
aby se pak silnice nerozšiřovala podle návrhu jen o 40 cm na každou stranu, protože pak už
ona nemá sílu nic změnit, protože je v zastupitelstvu v menšině. Místostarosta opět zopakoval,
že podle tohoto dokumentu se stavět nebude, je to vize, myšlenka, jak by se silnice měla
vyřešit. Až se bude tvořit projektová dokumentace, tak se k ní budou všichni vyjadřovat. Též
bude záležet na vlastníkovi pozemku, což je KSÚS. Starosta k tomu uvedl, že údaj o možném
rozšíření silnice uvedený v dokumentu není závazný. Paní Vojtěchová se ještě vyjádřila
k návrhu parkovacích míst u pomníku, že se nehodí do této lokality. Architekt toto též
akceptoval a navrhl 2 verze, s parkovacími místy a bez nich. Dále uvedla, že podle smlouvy
nemáme jako OZ strategické dokumenty schvalovat, přebírá je starosta předávacím a
přebíracím protokolem a vytvořením protokolu. Místostarosta uvedl, že dokumenty
neschvalujeme kvůli smlouvě s dodavatelem, ale kvůli smlouvě s poskytovatelem dotací.
Jednou ze základních podmínek poskytnutí dotace je přijetí tohoto dokumentu obecním
zastupitelstvem. Místostarosta navrhl paní Vojtěchové na prostudování odkaz asi na 800
stránkový dokument, týkající se podmínek poskytovatele dotace. Dle místostarosty jsou
dokumenty zpracovány obsahově tak, jak jsme je chtěli. I on přiznává, že některé návrhy
nejsou podle jeho představ, a že si je pak zastupitelé zrealizují jinak, podle dalších potřeb a
jednání. Starosta uvedl, že odborníci reálně zapracovávali naše a svoje kvalifikované návrhy,
za které jsou zaplaceni. Dle starosty odborníci dokumenty zpracovali a nyní by je všichni
zastupitelé měli vzít na vědomí, aby místostarosta mohl vyhodnotit dotaci. Celkově je
dokument podle starosty nezávazný, má pomoci zastupitelům v úvahách o rozvoji obce a
bonusem je např. pasportizace. Paní Vojtěchová uvedla, že např. v pasportizaci hřbitova je
plno chyb a má je napsané doma na papíře. Místostarosta se zeptal má-li je zpracovatel
dotace. Paní Vojtěchová uvedla, že už je jí to jedno, že také nezná připomínky starosty a
místostarosty. Místostarosta zkonstatoval, že o jejich připomínkách nikdo neví, a že pokud je
to paní Vojtěchové jedno, že chyby které objevila, nikdo neopravil, protože je nikomu nesdělila,
tak je to smutné. Paní Vojtěchová řekla, že jednou z chyb je, že je v dokumentu uvedeno, že
náhrobek není čitelný, přitom stačí rozhrnout břečťan a náhrobek je pak čitelný. Místostarosta
sdělil, že toto vše měla připomínkovat a ptal se, co pro to udělala. Ona se ptala, co pro to
udělal starosta a místostarosta jako představitelé obce Močovice. Uvedla, že nezná ani jednu
jejich připomínku, že by své připomínky firmám měli dávat k dispozici všech zastupitelům,

kterým se mají zodpovídat, aby se nedávaly připomínky zbytečně vícekrát. Starosta i
místostarosta uvedli, že připomínkují firmě, která dokumenty zpracovává a ta je za ně
zodpovědná. Uvedli, že nejsou odpovědni paní Vojtěchové a připomínky firmám jí nemusí
posílat. Místostarosta uvedl, že dokument je již vytvořen a připomínky paní Vojtěchové nyní
nebyly zapracovány. Starosta k tomu uvedl, že veškeré připomínky, které jsou dané pozdě,
tak jakoby nebyly. Dále řekl, že pokud je nepořádek na dědině, tak je nutno okamžitě upozornit
telefonicky starostu. Pokud má někdo připomínku k něčemu, k čemuž dostal podklady, musí
připomínkovat hned.
2. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí Strategické dokumenty pro obec Močovice,
vytvořené firmou PKV BUILD, s.r.o. dle Smlouvy o dílo, uzavřené mezi obcí a zhotovitelem.
Výsledek hlasování: Pro
5
Proti 0
Zdrželi se /Vojtěchová, Truhlář/
Usnesení č. 107/20 bylo schváleno

XV) Výzva k jednání
Starosta řekl, že zastupitelé obdrželi dopis od právníka ve věci pan T.B. týkajícího se institutu
vydržení. Dopis starosta rozeslal co nejdříve po obdržení tak, aby byl projednán na nejbližším
zastupitelstvu. Vyzval zastupitele k vyjádření. Paní Vojtěchová uvedla, že čeká na správné
vyjádření starosty jako představitele obce. Ten uvedl, že nechce svým postojem k věci někoho
ovlivňovat, protože by to nemuselo být třeba až tak správné. Pan Truhlář sdělil, že v dopise
právník nepíše jen o vydržení, ale i o další možnosti odprodat pozemek. Starosta uvedl, že
hlavní myšlenkou dopisu je potvrzení či vyloučení institutu vydržení. Starosta zastupitele
seznámil na mapě s rozlohou pozemku, s okolními pozemky a s historií. V institutu vydržení
by dle něj mělo jít např. o připlocení k pozemku v minulosti, předání dotyčnému v rámci
převodu majetku, přičemž dotyčný o tomto neví. Zde je situace jiná, jde o samostatný pozemek
s parc. číslem. Paní Vojtěchová uvedla, že pozemek je využíván po 3 generace, je na něm
postaveno a je zaplocen. Ona neposoudí sama vydržení a pokud by se zastupitelstvo mělo
shodnout na záměru odprodeje, tak nesoutěživě, konkrétní osobě a s cílem narovnání
historických majetkových nesouladů s občanem. Místostarosta uvedl, že vydržení by mělo být
opřeno o argument, který dává dotyčnému morální právo si myslet, že je to jeho pozemek.
Dokazováním vydržení či nevydržení se dle něj bude celý problém neúměrně protahovat,
navrhuje věc vyřešit rychleji. Podle něj by ale mělo vždy být v zájmu vlastníka narovnat
vlastnictví pozemků. Starosta vyslovil i obavy do budoucna, pokud bude zastupitelstvo v jiném
obsazení a bude se na věc dívat jinak, bude s tímto problém. Shrnul, že je potřeba dalších
dokumentů jako např. darovací smlouvy, smlouvy o dědictví. Sám navrhl, aby byl pověřen
jednáním s právním zástupcem. Též uvedl, že navrhované rychlé řešení starostou panu T. B.
rozparcelovat pozemek, nechat si zaměřit obecní pozemek pod jeho domem a ten pak
odkoupit od obce, bylo ze strany žadatele zamítnuto. Je nyní požadováno vydržení nebo
odprodej celého užívaného pozemku o výměře 327 m2. Zastupitelé se po obsáhlé diskusi
shodli, že nejsou právníci a nejsou schopni potvrdit či vyloučit vydržení. Nemohou někoho
event. poškodit nebo zase preferovat a současně přitom musí chránit obecní majetek, a to
zejména, když se jedná o krátkodobé nebo dlouhodobé užívání obecního pozemku. Též musí
postupovat spravedlivě a jednotně u všech případů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce jednáním s advokátní firmou
Florentinum Praha ve věci specifikované v jí zaslané Výzvě k jednání.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 108/20 bylo schváleno

XVI) Jiné, závěr
Starosta vyzval paní Vojtěchovou. Ta oznámila zastupitelům, že je vypsaná dotace na opravu
nebo rekonstrukci pietních míst z ministerstva obrany, jde o 80% dotaci s 20% přispěním obce.
Tuto dotaci využívá nyní město Čáslav na pomník z I. sv. války na hřbitově v Čáslavi. Žádost
by se měla odeslat do 31.1. 2021, pokud je dotace přiznaná, práce začnou až v r. 2022.
Starosta a místostarosta se ptají, zda-li jde o vypsanou dotaci na hroby padlých vojáků, tuto
informaci paní Vojtěchová dále neupřesňovala. Dále se starosta ptá o jaký pomník se jedná a
jde-li o pomník na hřbitově. Paní Vojtěchová uvedla, že jde o pomník u MŠ. Dotace je vypsaná
na rekonstrukci, chemické čištění, čištění pískovce, retuše, zlacení písma, ale i údržbu okolí,
přístupu a plůtku. Neuznatelné náklady jsou projektová dokumentace, autorský dozor a
restaurátorská práva. Finanční částka v Čáslavi je stanovena asi na 94.000,-Kč, sumu určí
akademický sochař, zhotoví technický záměr a položkový rozpočet prací na pomníku. Paní
Vojtěchová dostala na odboru památkové péče na MěÚ Čáslav kontakt na osvědčeného
akademického sochaře pana P., kterého oslovila před zasedáním a ten by byl ochoten tento
záměr v krátkém čase připravit po shlédnutí pomníku. Tento odborník nyní posoudí, je-li
pomník vůbec k rekonstrukci, zdarma provede technický záměr a zaplacen bude, až když bude
dotace eventuálně přiznána a bude na tom pracovat. Evidenční číslo pomníku a bližší
specifikaci nám sdělí na MěÚ v Čáslavi. Dotace je vypsaná sice až do r. 2029, ale bylo by
škoda, aby se této dotace co nejdříve nevyužilo. Tyto dotační peníze nemusí být další roky
k dispozici. Paní Vojtěchová navrhuje, aby se této dotace rychle využilo a žádost se podala do
31.1. 2021. Připouští, že je vše rychlé, sama tyto informace vyřizovala během 1 dne.
Místostarosta se zajímal, zda-li má někdo ze zastupitelů pocit, že pomník je ve stavu, že
bychom měli v příštím roce opravu realizovat. Upozornil, že v souvislosti se Strategickými
dokumenty by i okolí mělo být navrženo do konečné podoby, nejenom opravit pomník.
Momentálně nezná podmínky výzvy ani získání dotace, neví zda-li je možné vše stihnout,
protože s nikým nejednal. Je třeba si uvědomit, jestli oprava pomníku je akce, kterou chceme
v nejbližší době realizovat. Je třeba se nad realizací více zamyslet a vhodně připravit pro tu
danou dotaci, kterou nyní není schopen posoudit, protože podklad k projednávanému bodu
nebyl zaslán předem a z podané informace nejsou zřejmé podmínky poskytování dotace.
Zásadně však není proti podání žádosti o dotaci, požádal paní Vojtěchovou o přeposlání výzvy.
Paní Vojtěchová pro všechny ostatní zastupitele uvedla, že jde o Program 107290 Zachování
a obnova historických hodnot s plánovanou realizací v r. 2022 na určitou částku, tu stanoví
architektonický sochař, který v 1. lednovém týdnu přijede. Pan místostarosta uvedl, že výzvu
nezná, s nikým nejednal a nyní není schopen říci, zda by ji do konce ledna 2021 připravil. Paní
Vojtěchová uvedla, že pokud s tím budou zastupitelé souhlasit, tak by zkusila dotaci vyřídit.
Pan místostarosta uvedl, jestli opravdu chceme tuto akci rychle připravit během 14 dnů. Paní
Vojtěchová uvedla, že v každém případě by pozvala architekta, který by posoudil, je-li třeba
pomník restaurovat nebo ne. Dle ní by měl být i seznámen s navrženým řešením úpravy kolem
pomníku v nově vytvořených Strategických dokumentech. 80% dotace by se měla dle paní
Vojtěchové využít. Místostarosta uvažuje, že rozpočet na památník bude přibližně v řádu
100.000,-Kč, a přitom všechno úsilí na získání dotace bude stejně velké, jako na další větší
dotace, které jsou rozpracované. Dle místostarosty nejde jen o to, že se zpracuje žádost o
dotaci, ale jde i o účetní a další zapracování. Pan Titze řekl, že pokud šance je, tak by pro
opravu byl. Starosta uzavírá, že dohodnuto, že paní Vojtěchová zajistí schůzku zastupitelů
s výše jmenovaným odborníkem u pomníku v prvním týdnu v lednu.
Pan Titze upozornil na řádné zabezpečení obecního domu čp. 144. Starosta uvedl, že o něj
dbá pan L.V.
Jako správce zdravotního střediska starosta oznámil, že osloví paní L. R.
Místostarosta uvedl, že jsme se dříve dohodli na vybudování osvětlení stezky do Lán solárními
světly, které mají také své výhody i nevýhody. Žádal zastupitele, aby vzali v potaz, zda-li
nepůjde o zbytečně vynaložené peníze, když se do této lokality počítá s rekonstrukcí
stávajících a výstavbou nového chodníku i s novým veřejným osvětlením. Tyto peníze by se
daly použít na jiné akce financované z dotací, protože osvětlení stezky bude kompletně v režii
obce. Byly zváženy různé možnosti osvětlení stezky, cenové relace solárních světel, nižší
lampy výbojkové, dále náklady, výhody a nevýhody elektrifikace stezky do Lán. Starosta i

většina zastupitelů shrnuli, že jsme se na tom již shodli, takže bychom toto měli uskutečnit
v rozumné cenové relaci. Místostarosta bude příště informovat o finanční náročnosti
původního záměru na osvětlení stezky od různých výrobců.
Starosta při této příležitosti upozornil na množství plánovaných akcí a nutnosti určení priorit.
Jmenoval položení obrubníků vlevo ve směru jízdy na Čáslav od autobusové zastávky,
rekonstrukce čp. 18 (krám, hospoda), rekonstrukce silnice k bioodpadu k firmě Allium,
rekonstrukce podlahy a obložení sokolovny, dům s pečovatelskou službou, nová hasičárna čp.
8, rybník, dešťová kanalizace Na obci, hřiště za sokolovnou, dětské hřiště na fotbalovém hřišti,
altán na fotbalovém hřišti, ulice od krámu ke křižovatce u čp. 17, cyklostezky.
Paní Vojtěchová se zeptala starosty na vyúčtování balíčků při výročích občanů. Starosta uvedl,
že auditor po něm vyžadoval podpisy občanů, kterým rozdal odměny ve výši 42.000,-Kč na
základě rozhodnutí OZ. Současně mu na jeho dotaz bylo řečeno auditorem, že auditor bude
vyžadovat rovněž podpisy občanů při předávání darů při jubileích. V auditní zprávě se toto
neobjevilo. Paní Vojtěchová sdělila, že toto upozornění v auditní zprávě se týkalo pouze
usnesení č. 11/20, které určovalo odměny konkrétním občanům ve výši 42.000,-Kč. K ničemu
jinému se upozornění nevztahovalo. Ověřila na Kraji, že od občanů při předáváni darů není
potřeba podpis. Stačí, aby pan Truhlář předal paragony v hodnotě 600,-Kč hospodářce, ta mu
vypíše výdajový lístek a uvede jubileum př. paní Nováková, vše s jejich s podpisy. Lze také
odsouhlasit zastupitelstvem počet a jména jubilantů, celkovou sumu na rok a potom zaúčtovat
spolu s odevzdanými paragony. Ověřila, že v okolní obci, kde je auditorem Středočeský kraj,
takto postupují, bez námitek auditora. Starosta sdělil, že chce mít jistotu, že až bude konečný
audit, tak nechce mít problém s podpisy a chce se této chybě vyvarovat. Místostarosta žádá
po paní Vojtěchové, ať tuto komunikaci s Krajem dá k dispozici. Paní Vojtěchová uvedla, že
v auditní zprávě se toto upozornění týká jen usnesení č. 11/20, podpisy při předávání darů
k jubileím občanů vyžadovat nebude, protože má ověřeno, že to není potřeba.
Starosta poděkoval zastupitelům a popřál všem do nového roku, aby byl lepší než tento letošní,
abychom příští rok nejenom pracovali, ale abychom se také k sobě rozumně chovali.
Zasedání zastupitelstva předsedající ukončil ve 22,25 hod.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Prezenční listina
Zpráva finanční komise – kontrola hospodaření MŠ
Návrh rozpočtu MŠ Močovice na rok 2021
Návrh Střednědobého rozpočtu MŠ Močovice
Rozpočtové opatření č. 05/20
Rozpočtové opatření č. 01/21
Inventarizace obecního majetku – r. 2020

Usnesení formuloval pan Kos Milan, zápis vyhotovila podle audiozáznamu paní Vojtěchová
Věra, dne 3.1. 2021.
..............................................
starosta

………………………………...
místostarosta

