
Zápis č. 20/03 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 

 
Obec Močovice  
Zastupitelstvo obce Močovice                                                    
 
                                                             Zápis 
           ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice konaného dne 10. června 2020 
                                                  od 19,30 hodin v místní sokolovně 
Přítomno:               6 členů OZ 

Omluven:                pan Titze Libor 
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"). Zasedání bylo řádně svoláno 
a informace o něm byla zveřejněna na Úřední desce Obecního úřadu Močovice a vyhlášena 
obecním rozhlasem. Předsedající schůze konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 Zákona o obcích). Paní Vojtěchová na 
začátku zasedání oznámila, že bude pořizovat audiozáznam pro potřeby zápisu.   
 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Truhláře a pana Vlacha, zapisovatelkou paní 
Vojtěchovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu pana Truhláře Jaroslava a pana 
Chvátila Josefa, zapisovatelkou paní Vojtěchovou Věru.                                                                                                        
Výsledek hlasování:        Pro  6        Proti  0        Zdrželi se  0 
Usnesení č. 37/20 bylo schváleno. 
 

I)  Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, rozebral bod po bodu, objasnil důvody 
vynechání některých bodů. Doplnění programu již nikdo ze zastupitelů nevznesl. Paní 
Vojtěchová předložila starostovi Zprávu o provedené kontrole z kontrolní akce č. 1 
Oprava sportovních kabin obce Močovice doplněnou o vyjádření kontrolované osoby. 
Podepsaná zpráva všemi subjekty bude dle starosty součástí tohoto zápisu.   
  
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 mezi obcemi o zajištění sekání trávy  
    IV)  Dodatek č. 12 ke smlouvě č. 651/336/2008 s veřejným dopravcem 
     V)  Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce pro r. 2020 
    VI)  Dorovnání finančních nákladů MŠ na rekonstrukci v r. 2019          
   VII)  Schválení Závěrečného účtu a Účetní závěrky obce za r. 2019 
  VIII)  Ukončení Smlouvy o vykonávání přezkoumání hospodaření obce   
    IX)  Dohoda o kompenzaci  
     X)  Rekonstrukce kovárny u čp. 8 na hasičskou zbrojnici 
    XI)  Oprava polní cesty podél fotbalového hřiště 
   XII)  Zhotovení Sportovní plochy na Cihelňáku  
  XIII) Jiné, závěr 
Výsledek hlasování:    Pro    6         Proti    0            Zdrželi se    0 



Usnesení č. 38/20 bylo schváleno. 
 

II)  Kontrola usnesení z předchozího zasedání  
Starosta podal informaci k již podvakrát neschválenému zápisu z 29.1. 2020, podle auditora 
jsou podstatná usnesení, která platí. Zapisovatelka jinou verzi zápisu nedala. Otázku tohoto 
zápisu přesouvá starosta na další jednání. Starosta uvedl, že smlouva s firmou Wegas a 
rozpočtové opatření č. 1/20  byly schváleny. Dotace z rozpočtu obce na rok 2020 pro spolky a 
jednotlivce rovněž. Zpráva kontrolního výboru k čerpání dotací se přesouvá na další zasedání 
z důvodu nepřítomnosti předsedy KV. Zprávu o kontrolní činnosti akce č. 1 Oprava kabin vzalo 
zastupitelstvo na vědomí. Schváleny byly smlouvy s firmou Gordic, dále smlouvy o dodávce 
vody a odpádění odpadních vod, dodatek č. 1 ke Smlouvě o přezkoumání hospodaření obce, 
smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na akci Močovice chodníky podél silnice II/337 -B 
ze SFDI. Starosta objednal dřevěný vánoční betlém u pana C. Na posezení u splavu náměty 
zastupitelé nedali, řešení bude v rámci Strategických dokumentů. Rovněž  rybník a další 
priority obce budou řešeny při setkání s občany. O poškození chodníku na Cihelně starosta 
informoval soukromou osobu, která vše opraví na vlastní náklady. Vybagrovaný materiál z řeky 
Klejnárky složený přechodně u Sokolovny je odvezen. Znečištění řeky Klejnárky dle p. Vlacha 
nejde z Vodrant, paní Vojtěchová dala myšlenku o informovanosti odboru životního prostředí 
Čáslav, k tomu starosta uvedl, že na to již upozornil rybáře. K minule nabídnuté kandidátce na 
kronikářku starosta uvedl, že paní P. tuto funkci nepřijala. Výše obrubníků na novém chodníku 
na Kluky vysvětlena již minule, na místa vymrzlého betonu na starém chodníku na Kluky se 
bude pamatovat při výstavbě dalšího chodníku. Nejasnosti ke koupi vzrostlého stromu ke 
kapličce byly ještě po diskusi zastupitelů místostarostou objasněny, po zvážení všech výhod i 
nevýhod ve shodě všech zastupitelů bude koupena šlechtěná jedle kavkazská normadská. 
Minule zmiňované možné odkupy soukromých pozemků dle starosty nejsou možné, 
v mezidobí došlo ke změně vlastníka, který s prodejem nepočítá a navíc obec vlastní pozemky 
má. Nebezpečně vyčnívající panel u silnice na návsi je pro řidiče označen sloupkem.    
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení 
ze zasedání OZ č. 20/02.  
Výsledek hlasování:   Pro     6           Proti  0                Zdrželi se 0       
Usnesení č. 39/20 bylo schváleno 

 
III)  Dodatek č. 1 ke Smlouvě mezi obcemi o zajištění sekání trávy  
Starosta vysvětlil důvody zvýšení odměny za vykázanou motohodinu (poskytnutí této služby 
jinou firmou by bylo nevýhodné, zvyšující se náklady na servis strojů obce Třebešice). Podle 
propočtů starosty, s ohledem na cenu za sekání jinde, je toto pro obec výhodné. Obvykle se 
platí 90 haléřů za m2 plochy. K navyšování ceny za motohodinu se ohradil pan Truhlář 
s argumentací, že pohonné hmoty jsou nyní levnější. Paní Vojtěchová uvedla, že pro smlouvu 
v loňském roce nehlasovala, navrhovala pracovníka od úřadu práce, spolupráci s MÚ Čáslav, 
rovněž i  komunikovala s pracovníkem, který takové služby obci poskytuje. Též nesouhlasí 
s navyšováním ceny za motohodinu. Starosta i místostarosta navrhují dodatek nyní schválit a 
pokud bude jiný návrh, příště ho projednat. Od smlouvy se dá kdykoli odstoupit.       

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě mezi obcemi Močovice a 
Třebešice ze 17.6.2019 o zajištění sekání trávy.  
Výsledek hlasování:   Pro     4        Proti    2 /Vojtěchová, Truhlář/     Zdrželi se   0 
Usnesení č. 40/20 bylo schváleno 
 

IV) Dodatek č. 12 ke smlouvě č. 651/336/2008 s veřejným dopravcem 
Starosta představil nový dodatek, příspěvek obce je po projednání s dopravcem nižší o 3000,-
Kč. Informoval též o budoucnosti integrované dopravy v regionu. 



 
Návrh usnesení:                                                                         
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 12 ke Smlouvě č. 651/336/2008 o závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti, uzavřené 
mezi obcí Močovice a dopravcem Arriva Východní Čechy  
Výsledek hlasování:   Pro     6       Proti        0         Zdrželi se       0 
Usnesení č. 41/20 bylo schváleno 

 
V) Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce pro r. 2020 
Starosta sdělil, že smlouvy na poskytování individuálních dotací probral s auditorem. Ten 
navrhl, aby se neuváděly ve smlouvě jednotlivé  částky na konkrétní položky, ale jen celkovou 
sumu. Předložené návrhy kontrolního výboru na čerpání dotací, upravené smlouvy a žádosti 
budou prodiskutovány na dalších zasedáních za přítomnosti předsedy kontrolního výboru 
pana Titze. Dotazy paní Vojtěchové ke smlouvám starosta zodpověděl, všechny smlouvy 
upravil podle požadavků auditora, včetně uvedení účelu dotace v úvodu každé smlouvy. 
Termín vyúčtování byl starostou doporučen na konec února 2021.  
 
Návrh souhrnného usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvy č. 1/20  až  6/20 o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu obce pro r. 2020 na finanční prostředky dle Usnesení č. 26/20, 27/20, 28/20, 
29/20, 30/20 a 31/20.  
Výsledek hlasování:   Pro     4        Proti    0        Zdrželi se   2 /Truhlář, Vojtěchová/ 
Usnesení č. 42/20 bylo schváleno 
 

VI) Dorovnání finančních nákladů MŠ na rekonstrukci v r. 2019   
Starosta uvedl problematiku, veškeré podklady k žádosti ředitelky MŠ o dorovnání rozpočtu 
MŠ pro rok 2019 byly zastupitelům zaslány, rovněž i náklady na rekonstrukci v r. 2019.  Obec 
poskytla MŠ v roce 2019 obvyklou dotaci na provoz 150.000,- Kč a navíc dotaci v souvislosti 
s rekonstrukcí pro navýšení kapacity dětí 650.000,- Kč. Došlo k nečekaným nákladům 
spojených s rekonstrukcí a rozdíl činí  -44.823,-Kč. Starosta zdůraznil, že MŠ je příspěvková 
organizace obce a povinností obce je též v pravidelných intervalech kontrolovat hospodaření, 
o což požádal kontrolní a finanční výbor. Dokumenty, které zastupitelé obdrželi, plní dle 
starosty zároveň i požadavky účetní závěrky, která se musí zřizovatelem do 30.6. 2020 
odsouhlasit. Případné požadavky na  zvyšování dotace MŠ na provozní náklady vyplynou 
v průběhu tohoto roku. Zastupitelé se shodli o navýšení rozpočtu o 44.823,-Kč, přijali zprávu 
o hospodaření MŠ za rok 2019.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje navýšení finančních prostředků pro MŠ o 44.823,-Kč   
v r. 2020 na pokrytí výdajů, vyvolaných rekonstrukcí MŠ v r. 2019.    
Výsledek hlasování:   Pro     6       Proti        0         Zdrželi se       0 
Usnesení č. 43/20 bylo schváleno 
   

VII) Schválení Závěrečného účtu a Účetní závěrky obce za r. 2019   
Starosta rozebral hospodaření obce v r. 2019 a zprávu auditora, které jsou dle zákona volně 
dostupné na obecním webu. Doporučil účetní uzávěrku schválit. K připomínkám auditora se 
vyjádřil. Inventarizační zprávu za rok 2019 předkládanou auditorovi (na dotaz paní Vojtěchové) 
předložila dle starosty hospodářka obce. Starosta uvedl, že ji zastupitelé obdrží.  
 
Návrh souhrnného usnesení: 

1. Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Závěrečný účet obce Močovice za r. 2019 a 
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad. 

2. Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Účetní závěrku obce, sestavenou k 
31.12.2019. 



3. Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Zprávu o hospodaření MŠ za r. 2019. 
Výsledek hlasování:  Pro   6         Proti      0           Zdrželi se       0      
Usnesení č. 44/20  bylo schváleno 
 

VIII)  Ukončení Smlouvy o vykonávání přezkoumání hospodaření obce   
Starosta uvedl, že navržená změna auditora na minulém zasedání paní Vojtěchovou 
(Středočeský kraj) je akceptovatelná, navíc bude pro obec zdarma. Návrh paní Vojtěchové 
podpořil pan Vlach ověřením u 5 obcí, kde je audit zajišťován Středočeským krajem. Na změně 
se shodli všichni.  
 
Návrh souhrnného usnesení: 
1. Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu ukončením Smlouvy o vykonávání 
přezkoumání  hospodaření obce ze dne 20.11.2014, uzavřené mezi obcí a firmou AUDIT 
OBCE, s.r.o. Příbram.   
2. Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu podáním Žádosti o vykonávání 
přezkoumání hospodaření obce  na následující roky ke Středočeskému kraji.   
Výsledek hlasování:  Pro    5         Proti     0             Zdrželi se    1 /Kos/    
Usnesení č. 45/20 bylo schváleno   
 

IX)  Dohoda o kompenzaci 
Starosta zodpověděl dotazy místostarosty ke smlouvě a dodal ještě další skutečnosti, které se 
dozvěděl krátce před zasedáním. Proto je starosta pověřen dalším jednáním s AVE, taktéž 
s ohledem na nyní řešenou kauzu AVE a města Čáslavi. Starosta nejasnosti a rozporuplné 
údaje ve smlouvě ověří též na jednání Mikroregionu, kde by měl být přítomen i starosta města 
Čáslavi JUDr. Málek. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice neschvaluje Dohodu o kompenzaci mezi AVE CZ odpadové 
hospodářství, s.r.o. Hostivař IČO: 493 56 089 a obcí Močovice.   
Výsledek hlasování:  Pro   6      Proti    0       Zdrželi se     0 
Usnesení č. 46/20 bylo schváleno 
 

X) Rekonstrukce kovárny u čp. 8 na hasičskou zbrojnici 
Starosta představil nabídku firmy Merenus na projektovou dokumentaci na rekonstrukci 
kovárny na hasičskou zbrojnici, navrhuje ustanovit komisi ze zástupců zastupitelů a SDH. 
Místostarosta ještě vznesl úvahu, jestli na takovou akci typu oprava je potřeba projektové 
dokumentace, jestli by nestačil jen položkový rozpočet.  Většina zastupitelů se shodla na 
nutnosti nechat zadat PD.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu uzavřením smlouvy s firmou Ing. Merenus, 
Čáslav, IČ 74613014, na zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy objektu 
kovárna u čp. 8 na hasičskou zbrojnici dle Cenové nabídky č. 20200601ve výši 35.000,-Kč.    
Výsledek hlasování:  Pro   5       Proti  0        Zdrželi se     1/Kořínek/   
Usnesení č. 47/20 bylo schváleno 
 

XI)  Oprava polní cesty podél fotbalového hřiště  
Starosta informoval o možnosti položení asfaltového recyklátu na polní cestu podél 
fotbalového hřiště směrem k nyní uloženému bioodpadu od firmy Silnice Čáslav s rozpočtem 
asi kolem 95.000,-Kč vč. DPH, plocha kolem 650 m2. Všichni zastupitelé vzali v úvahu různé 
možnosti, výhody i nevýhody, možné následné opravy při eventuálním poškození 
mechanizací. Úvaha byla rozšířit recyklát i na vyštěrkovaný krátký úsek cesty před přední 
bránou směrem ke kabinám, zatím nebude zadána. Práce budou specifikovány jako oprava 
polní cesty a provedou ji Silnice Čáslav.  



  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu zajištěním opravy polní cesty podél 
fotbalového hřiště firmou Silnice Čáslav-Holding, a.s. dle Rozpočtu ze dne 9.6.2020 ve výši 
94.743,-Kč včetně DPH.   
Výsledek hlasování:  Pro   6     Proti    0       Zdrželi se     0 
Usnesení č. 48/20 bylo schváleno 
 

XII)  Zhotovení Sportovní plochy na Cihelňáku  
Starosta informoval o nápadu rodičů malých dětí udělat hrací plochu pro sportovní vyžití dětí 
v oblasti zástavby Cihelna u dřevěné stavby jako prodloužení silnice vyasfaltovanou plochou 
s řádným podkladem. Proběhla diskuse o výhodách a nevýhodách různých povrchů, o 
dostatečnosti velikosti plochy (dle místostarosty jde cca o plochu 20x8 m, tj. 160 m2). Lze 
uvažovat i o pokrytí umělé plochy na vyasfaltovanou, vše by ale mělo být řečeno žadateli. 
Rovněž i požadavky na sportovní stroje v této lokalitě. Starosta informoval o důležitosti 
specifikace podkladu a povrchu, zhutnění, obložení obrubníky. Pan Vlach upozornil na nutnost 
dobrého naspádování, aby se na ploše nezadržovala voda. Naspádování a svod vody bude 
proveden co nejlépe podle situace v terénu a po zvážení všech možností. Místostarosta 
doporučil obeslat minimálně 3 firmy. Paní Vojtěchová upozornila i na možnost dotace od firmy 
ČEZ,bude ověřeno. Pravděpodobnost získání podpory je však nízká, pokud není PD a další 
dokumenty, dodal místostarosta.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje zhotovení asfaltové Sportovní plochy na Cihelňáku.  
Výsledek hlasování:  Pro   6     Proti    0      Zdrželi se     0 
Usnesení č. 49/20 bylo schváleno 
 

XIII) Jiné    
Starosta požádal zastupitele o příspěvky do Močovického čtvrtletníku.  
Starosta podal úvahu o možnosti  dodatečného pořádání dětského dnu, o  sportovním dnu a 
možnosti náhradního termínu MDŽ („Močovický den žen“) na podzim.  
Na konci zasedání se rozvinula debata k altánu na hřišti, přestavbou altánu byl jako odborník 
pověřen v souladu s usnesením ze zastupitelstva konaného 29.1. 2020 pan Chvátil. Paní 
Vojtěchová vysvětlila, že na lednovém zasedání rozměry krovů, pozednic a dalšího 
potřebného materiálu dodal pan Potměšil.  Podle paní Vojtěchové je cílem vynakládání 
obecních prostředků na obecní projekty to, aby v tomto případě materiál vynaložený na opravu 
altánu nebyl  poddimenzován, tak jako tomu bylo při předchozí opravě, i s ohledem na 
bezpečnost občanů. Na to odpověděl starosta i pan Chvátil, že tomu tak nebylo.  Zastupitelé 
se shodli na tom, že pan Chvátil akci provede odborně. 
Pan Truhlář uvedl problém s novým kontejnerovým místem na dvoře čp. 8, a to je velké 
množství přívalové vody aktuálně při větších srážkách, které vadí přilehlým domům.  Starosta 
tuto informaci ověří a problém bude řešit OÚ.  
Starosta informoval o problémech při přesunu kontejneru se starým ošacením. Bude se  
převážet až bude prázdný a občané o tom budou včas informováni.  
Místostarosta informoval o možnosti účasti zastupitelů na výběrovém řízení II. etapy chodníků 
(B), která se bude konat 17.6. 2020 na OÚ v 10.30 hod.   
Starosta se zeptal zastupitelů na názor na nabídku firmy Senzoor, která nabízí služby pro  
osamělé seniory. Zastupitelé se shodli, že zatím takováto potřeba v Močovicích není. Prakticky 
to bylo ověřeno v době koronaviru místními hasiči.    
Starosta oslovil místostarostu, aby zjistil informace ohledně dotací na dešťovku, týkající se 
svodu vody jak z obecních ploch, tak ze soukromých, protože jsou místa, kde se s  dešťovou 
kanalizací v obci nepočítá.  
 
Zasedání zastupitelstva předsedající ukončil ve 22.28 hod.    
 



 
 

Přílohy zápisu:  
1) Prezenční listina 
2) Zpráva o provedené kontrole z kontrolní akce č. 1 Oprava sportovních kabin obce 

Močovice 
3) Smlouva č. 1/20 
4) Závěrečný účet obce Močovice za r. 2019 
5) Účetní závěrka k 31. 12. 2019 

 
Usnesení formuloval pan Kos Milan, zápis vyhotovila podle audiozáznamu paní Vojtěchová 
Věra, dne  16.6. 2020.    
 
Ověřovatelé:  ..............................................                             ………………………………… 
 
Starosta:        ..............................................   Místostarosta     ………………………………... 
 
 
 
 
 

 


