
 

 

Zápis č. 21/01 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 

 
Obec Močovice  
Zastupitelstvo obce Močovice        
                                                              
                                                              
                                                             
                                                            Zápis 
   ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice konaného dne 24. února 2021 
                                                  od 19,30 hod. v místní sokolovně 
 
Přítomno:               5 členů OZ  
Občané:                  Rychetská Hana, Rychetský Pavel 
Omluveni:               Vlach Josef, Kořínek Miroslav 
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"). 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 5 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 Titze Libora a pana 
Chvátila Josefa.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu pana Titze Libora  a pana Chvátila 
Josefa a zapisovatelkou paní Vojtěchovou Věru.  
Výsledek hlasování:     Pro    5         Proti     0        Zdrželi se     0  
Usnesení č. 1/21 bylo schváleno. 
 

I)  Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který byl zastupitelům předem zaslán. 
Další požadavky do programu nebyly vzneseny.  
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání: 

      I)   Schválení programu zasedání 
     II)  Kontrola usnesení z předchozího zasedání  
    III)  Smlouva č. S-80/00066001/2021/KHT/RU/SS o umožnění realizovat stavbu  
    IV)  Inventarizace obecního majetku za r. 2020 
     V)  Odměny občanům za činnost v r. 2020      
    VI)  Dotace z obecního rozpočtu na r. 2021    
   VII)  Kupní smlouva s VHS      
  VIII)  Schválení vítěze veřejné soutěže /hřiště/      
    IX)  Schválení vítěze veřejné soutěže /oprava komunikace/  
     X)  Rozpočtové opatření č. 2/21 
    XI)  Pověření obce pro operátora 
   XII)  Jiné, závěr 



 

 

Výsledek hlasování:    Pro    5         Proti    0            Zdrželi se    0 
Usnesení č. 2/21 bylo schváleno. 
 

II) Kontrola usnesení z předchozího zasedání  
Starosta probral jednotlivá usnesení z minulého zasedání. Konstatoval, že OZ vzalo na 
vědomí zprávu finanční komise o hospodaření v MŠ Močovice, schválilo rozpočet MŠ 
Močovice a střednědobý rozpočet MŠ Močovice. OZ přijalo rozpočtové opatření (RO) č. 05/20. 
OZ pověřilo starostu schválením navrženého RO č. 01/21, bylo provedeno.  OZ vzalo na 
vědomí plán inventarizace obecního majetku, která již proběhla. Dodatky č. 1 ke smlouvě se 
ZERS, č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 02/OM/2020 podepsány. Smlouva na dopravní obslužnost 
podepsána. Těžba palivového dřeva bude probíhat podle počasí. Bylo ustanoveno sběrné 
místo tříděného odpadu v MŠ. Byly vzaty na vědomí Strategické dokumenty. V souvislosti 
s pověřením starosty k jednání s právním zástupcem ohledně institutu vydržení byl odeslán 
6.1. 2021 starostou dopis advokátní kanceláři, zatím bez reakce. Dopis starosta zastupitelům 
přečetl, jeho součástí byla i příslušná část zápisu 20/07.       
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení 
ze zasedání OZ č. 20/07.  
Výsledek hlasování:   Pro     5        Proti     0           Zdrželi se    0        
Usnesení č. 3/21 bylo schváleno 

 
III) Smlouva č. S-80/00066001/2021/KHT/RU/SS o umožnění realizovat stavbu  
Starosta sdělil, že smlouvu se situační mapkou zastupitelům zaslal. Týká se souhlasu při 
využití přilehlých obecních pozemků při plánované opravě silnice od prodejny potravin směrem 
na Krchleby, která je plně v režii KSÚS. Paní Vojtěchová žádala, aby bylo v ideálním případě 
započato s chodníky a poté se silnicí, aby se do ní nemuselo již zasahovat, aby projektanti 
obou akcí spolu maximálně spolupracovali. Starosta bude v tomto vyvíjet iniciativu, aby 
ideálně obě akce probíhaly současně, ovšem vše záleží na získání dotací. Obě akce mají 
rozdílného investora /silnici financuje KSÚS a chodníky obec Močovice/. Dle starosty 
projektanti počítají s kombinací obou akcí, ale i s možností samostatné realizace každé z akcí. 
Dle starosty je KSÚS již ve fázi ukončování projektové dokumentace a počínající realizace 
stavebního povolení. Pan Truhlář vyslovil obavy, aby byly správně řešeny obrubníky, ať už 
bude první realizována silnice, chodníky nebo obě akce současně. Starosta ubezpečil, že 
postup bude ve prospěch obce správný. Ideální je udělat obě akce dohromady. Pokud budou 
zvlášť, vždy budou pokládány obrubníky a technicky se do předchozí akce již nebude 
zasahovat.         
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o umožnění realizovat stavbu č. S-
80/00066001/ 2021/KHT/RU/SS, uzavřenou mezi Středočeským krajem /IČ 70891095/ a obcí 
Močovice .                   
Výsledek hlasování:   Pro     5           Proti    0                Zdrželi se 0       
Usnesení č. 4/21 bylo schváleno 

 
IV) Inventarizace obecního majetku za r. 2020 
Starosta uvedl, že inventura je hotová, zpráva byla rozeslána zastupitelům dnes. Připomínky 
paní Vojtěchové ke zprávě byly akceptovány a starosta předkládá novou konečnou verzi. 
Uvádí, že dne 2.3. 2021 proběhne audit, který se bude o inventuru zajímat.  K této konečné 
verzi jsou již zastupitelé bez připomínek.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Zápis o provedení periodické inventury majetku obce 
Močovice k 31.12.2020.  



 

 

Výsledek hlasování:   Pro    5        Proti    0              Zdrželi se   0 
Usnesení č. 5/21 bylo schváleno 
 
V) Odměny občanům za činnost v r. 2020  
Starosta je ve shodě se zastupiteli pro vyplacení odměn občanům za práci pro obec nad rámec 
jejich povinností. Starosta shrnul konkrétní  občany, v souladu všech zastupitelů návrhy odměn 
a vyzval zastupitele k podávání dalších návrhů. Současně podotknul, že některé činnosti byly 
ovlivněny koronavirovou pandemií. Návrh podal pan Titze, v souladu všech zastupitelů, s 
odůvodněním ocenit snahu pracovníků při technických pracech pro obec. Někteří pracovníci 
dle starosty na obci dostávají hodinou mzdu od OÚ, ale navíc si zaslouží i tuto symbolickou 
odměnu, protože odvádějí práci navíc a je na ně spolehnutí. Paní Vojtěchová navrhla odměnu 
pro toho,  kdo nyní pečuje o pomník. Starosta uvedl, že jde o paní V. S. Starosta navrhl pana 
P. R. za udržování výjezdu z obce směrem na fotbalové hřiště, paní Vojtěchová připomněla 
jeho příspěvky do čtvrtletníku. Na další dotazy ohledně správce ve zdravotním středisku 
starosta odpověděl. Oznámil, že hledá hlasatele místních rozhlasových relací.          
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje uvolnění částky 50.200,-Kč z rozpočtu obce na 
odměny občanům za jejich činnost v r. 2020 dle Přílohy č. 2. 
 Výsledek hlasování:   Pro     5        Proti    0         Zdrželi se   0 
Usnesení č. 6/21 bylo schváleno 
 

VI) Dotace z obecního rozpočtu za rok 2021       
Starosta uvedl, že termín ukončení dokladování čerpání dotací za rok 2020 je dle smluv 28.2. 
2021. Pan Titze uvedl, že doklady včas obdržel, zatím k nim nic nemá. Zpráva kontrolního 
výboru bude poté předložena na dalším zastupitelstvu. Starosta žádosti o nové dotace v r. 
2021 rozeslal zastupitelům, smlouvy se budou schvalovat následně s možností úpravy jejich 
znění. Celkem organizace a jednotlivci žádají o 117.000,-Kč, OZ schválilo celkovou sumu 
k čerpání 150.000,-Kč. K čerpání dotací nikdo ze zastupitelů nevyslovil negativní stanovisko. 
Starosta zdůraznil, že čerpání dotace musí být v souladu se smlouvou. Pan P. R. upozornil, 
že v příjmech organizací budou chybět např. příjmy z plesů, které se konat nebudou. 
V případě, že peníze organizace nebo jednotlivci nevyčerpají, vrátí je dle starosty obci.    
 

Návrh souhrnného unesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje finanční příspěvky z obecního rozpočtu na r. 2021  
(na základě podaných žádostí) níže uvedeným žadatelům a v uvedené výši: 

SOKOL Močovice, z.s.              … 55.000,-Kč na celoroční činnost organizace    

SDH Močovice                          … 30.000,-Kč na celoroční činnost organizace   

p. Miroslav Paták                      … 10.000,-Kč na turnaj v malé kopané  

pí Jaromíra Nevolová               … 15.000,-Kč na výlet pro děti a rodiče   

p. Josef Chvátil                        …   7.000,-Kč na turnaje v nohejbalu a společenské akce 

Výsledek hlasování:  Pro    5      Proti      0                 Zdrželi se     0   
Usnesení č. 7/21 bylo schváleno  

 
VII) Kupní smlouva s VHS Vrchlice-Maleč, a.s.     
Starosta uvedl, že byly zastupitelům poslány 2 smlouvy. První Smlouva o smlouvě budoucí 
z r. 2013, jejímž předmětem byla koupě staveb vodovod a tlaková kanalizace Močovice za 
kupní cenu 3.500.000,-Kč  Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč. Druhá je již vlastní 
smlouva o koupi. Obec již obdržela finanční prostředky ve výši 3.000.000,-Kč, zbytek obdrží 
po podepsání této nové kupní smlouvy. Starosta vyjasnil nová parcelní čísla dotčených 
pozemků, která se změnila v rámci KPÚ. Ujistil zastupitele, že předmětem prodeje a koupě 
jsou i domovní čerpací stanice a podružné řady tlakové kanalizace (od domovní čerpací 
stanice k napojení do hlavnímu řadu). Ty budou nově po podepsání nové smlouvy ve 
vlastnictví Vrchlice-Maleč. Občané budou vlastnit pouze nátok do čistící stanice. Pokud dojde 



 

 

k poruše na domovní stanici vlastní vinou občana, úhrada půjde za ním. Na žádost pana 
Truhláře a dalších zastupitelů bude předmět prodeje a koupě přesně specifikován, protože 
v předložené smlouvě je pouze číslo kolaudačního souhlasu, což je dle zastupitelů 
nedostatečné. Starosta zodpověděl dotaz paní Vojtěchové kdo a jak stanovil cenu tohoto 
majetku. Vyzdvihl též úsilí a pomoc bývalého starosty města Čáslavi ing. Strnada. Za nové 
lokality Lány a Cihelna VHS Vrchlice-Maleč obci  již nabízí jen nízkou částku nebo akcie.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje navrženou Kupní smlouvu na prodej a koupi staveb  

„Vodovod Močovice“, „Močovice-Kanalizace“  a „Prodloužení tlakové kanalizace Močovice“ 

za kupní cenu ve výši 3.500.000,-Kč, uzavřenou mezi obcí Močovice a VHS Vrchlice-Maleč, 
a.s. /IČO: 46356967/, doplněnou v čl.I takto: Předmětem prodeje a koupě jsou i domovní 
čerpací stanice a podružné řady tlakové kanalizace, tj. SO 02 a SO 03 dle kolaudačního 
souhlasu č.j. ŽP/8578/11/Si ze dne 27.4.2011.  
Výsledek hlasování:   Pro     5        Proti     0         Zdrželi se       0 
Usnesení č. 8/21 bylo schváleno 
 

VIII) Schválení vítěze soutěže o veřejnou zakázku „Dětské a workoutové hřiště“ 
a Smlouvy o dílo č. 2021/0M/01    
Starosta informoval o proběhlém výběrovém řízení a bodovacím systému vyhodnocení. 
Účastnili se ho dva z přítomných zastupitelů (paní Vojtěchová a pan Truhlář). Hodnotila se 
nejenom cena, ale také kvalita výrobků a záruční doba na dílo jako funkční celek, na kotevní 
prvky a na konstrukce. Přihlásili se 3 uchazeči, firma Hras zařízení hřišť, firma Aleš Bruckner 
a firma Vše pro naše hřiště. Dotazy zastupitelů zodpovězeny, dále již bez připomínek ze strany 
zastupitelů.     
 
a/ Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje jako vítěze soutěže o veřejnou zakázku „Dětské a 

workoutové hřiště v obci Močovice“  firmu HRAS, zařízení hřišť, s.r.o., Havířov, IČO 47666331, 
s nejvyšším počtem získaných bodů.        
Výsledek hlasování:  Pro     5         Proti     0           Zdrželi se       0      
Usnesení č. 9/21 bylo schváleno. 
 
b/ Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o dílo č.2021/OM/01, uzavřenou mezi obcí 

a firmou HRAS, zařízení hřišť, s.r.o., Havířov, IČO 47666331 na provedení zakázky „Dětské 

a workoutové hřiště v obci Močovice“  za vysoutěženou cenu 1,474.010,-Kč s DPH.   
Výsledek hlasování:  Pro    5      Proti     0       Zdrželi se     0 
Usnesení č. 10/21 bylo schváleno 

 
IX) Schválení vítěze soutěže o věřejnou zakázku „Močovice-oprava komunikace 
na p.č. 1258“ a Smlouvy o dílo č. 2021/0M/02 
Starosta informoval o průběhu výběrového řízení na opravu cesty k firmě Allium a kolem ní, 
které proběhlo 22.2. 2021. Účastnili se ho 3 přítomní zastupitelé (pan starosta, pan Truhlář, 
pan Chvátil). Nabídky podalo 8 uchazečů a vítězem se stala firma Stavitelství MUTL s nejnižší 
reálně dosažitelnou cenovou nabídkou, a to  940.283,25 Kč, vč. DPH. Druhá v pořadí byla 
firma Konstrukce a dopravní stavby Zbraslavice za nabídkovou cenu 955.000,-Kč. Třetí 
v pořadí byla firma Chládek a Tintěra za 1.015.000,-Kč. Poslední osmá nabídka byla za 
1.500.000,-Kč. Vítězná firma poté může dle starosty spolupracovat s jinými firmami, které 
vypomohou, pokud firma nebude mít dostatečné kapacity svých pracovníků. Dotazy 
zastupitelů starosta odpověděl, vše proběhne podle zadání a položkového rozpočtu. K Alliu 
bude položen tzv. betonový asfalt s kufrem, od Allia k místu s bioodpadem bude povrch 
podobný jako u fotbalového hřiště, tzn. balený,  též s kufrem. Pokud obec získá dotaci, bude 
ze svého přispívat 100.000,-Kč, podobnou  částkou po dohodě firma Allium. Pokud dotaci 



 

 

neobdržíme, proběhne další rozvaha, jaký povrch se zvolí. Starosta předpokládá, že cesta 
k Alliu je pevná, od Allia k bioodpadu by mohl být povrch podobný jako u fotbalového hřiště. 
Starosta též informoval o dalších aktivitách Státního pozemkového úřadu a komplexně 
pozemkových úpravách (KPÚ) v letošním roce. Zadávají tuto naši cestu od Allia směrem na 
Čáslav k cyklostezce Čáslav-Třebešice. Datum provedení této akce v rámci KPÚ není znám, 
lze předpokládat 2-3 roky. Rovněž i protierosní val v této lokalitě, který je plánovaný podle 
Strategických dokumentů, bude dle starosty řešen v rámci KPÚ.   
 
a/Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje jako vítěze soutěže o veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Močovice-oprava komunikace na p.č. 1258“ firmu Stavitelství MUTL, s.r.o. Kutná 

Hora, IČ 29016037, s nejnižší nabídkovou cenou.        .              
Výsledek hlasování:  Pro    5         Proti   0              Zdrželi se      0    
Usnesení č. 11/21 bylo schváleno 
 
b/Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o dílo č. 2021/OM/02, uzavřenou mezi obcí 
a firmou Stavitelství MUTL, s.r.o. Kutná Hora, IČ 29016037, na provedení díla „Močovice-
oprava komunikace na p.č. 1258“ za vysoutěženou cenu 940.283,25 Kč s DPH.      
Výsledek hlasování:   Pro    5      Proti     0     Zdrželi se      0 
Usnesení č. 12/21 bylo schváleno 
 
X) Rozpočtové opatření č. 2/21 
Starosta vysvětlil důvody tohoto RO, protože ze státního rozpočtu jako neinvestiční dotace od 
státu přišlo o 1.200,- Kč navíc než bylo počítáno. Bez připomínek ze strany zastupitelů.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/21 /příloha č. 3/.  
Výsledek hlasování:  Pro   5        Proti    0              Zdrželi se     0 
Usnesení č. 13/21 bylo schváleno 
 

XI) Pověření obce pro operátora 

Starosta informoval o nově schváleném Zákonu o odpadech, s tím související nutnosti třídění 
odpadů a také vyšší platbou pro obce. Informaci starosta obdržel dnes a rozeslal ji 
zastupitelům. Vysvětlil, že za vyprodukovaný komunální odpad na občana v letošním roce do 
200 kg se zaplatí za občana 500,- Kč. Další vyprodukovaný odpad nad 200 kg bude již za cenu 
800,- Kč. Za loňský rok se vyprodukovalo 190t odpadu. Smlouva bude předmětem řešení až 
na příštím zasedání. Diskuse zastupitelů proběhla kolem třídění odpadů, ceny tříděného a 
netříděného odpadu. Aby byla zachována objektivita měření množství odpadů, provedení 
výpočtu sazby za odpad, budou mimo jiné auta vážena před vjezdem do obce a při výjezdu 
z obce.          
   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Pověření obce  pro operátora /Zmocnění AVE CZ/ ve 
věci třídící slevy.       
Výsledek hlasování:  Pro   5      Proti    0        Zdrželi se     0   
Usnesení č. 14/21 bylo schváleno 

 
XII) Ostatní, závěr 
Paní H. R. se zeptala je-li pravda, že bude zbourána zvonička a místo ní přemístěn pomník 
padlým od MŠ,  že se místo pomníku bude dělat parkoviště. Starosta tuto desinformaci vyvrátil, 
pomník dle něj zůstane na původním místě,  protože nyní jsou v běhu příslušné kroky k podání 
žádosti o dotaci na opravu pomníku s předpokladem úpravy prostranství kolem. Odpovídal 
písemně na dotaz paní M.H. z domu čp. 12 týkající se stěhování pomníku před jejich dům 



 

 

místo zvoničky. Odkázal ji i na webové stránky obce Močovice, kde jsou nyní zveřejněny 
Strategické dokumenty s návrhem možné úpravy prostranství před jejich domem. 
Starosta potvrdil, že v příštím Čtvrtletníku se sám bude více věnovat některým tématům ze 
Strategických dokumentů, které jsou již v plné verzi zveřejněny na močovickém webu. 
Paní H. R. upozornila na rozježděné zelené pruhy podél cesty u hřbitova.  Starosta toto 
projedná. Dále se ptala na kroniku obce a zda existuje. Starosta odpověděl, že existuje, ale 
nevede se. Paní H. R. se dále ptala na hospodu a obchod. Starosta odpověděl, že se žádá o 
dotaci. Pan P. R. se ptal na recyklát u hřiště. Dle starosty je přivezen silnicemi Čáslav na 
opravu a zpevnění komunikaci v obci. Do budoucna lze také uvažovat o opravě a zpevnění 
polní komunikace při výjezdu z Močovic na Kluky vlevo směrem k vodrantské silnici. Pan 
Truhlář upozorňuje, že maminky nemohly projet po novém chodníku od Čáslavi vlevo u fabriky 
kvůli stojícím autům. Pan Truhlář v návaznosti na předchozí zasedání OZ podal informaci o 
orientační cenové nabídce osvětlení stezky do Lán s elektrifikací do země, která se pohybuje 
kolem 217.000,-Kč bez DPH, vč. projektu, kromě výkopových prací. Elektrifikaci do země 
upřednostňuje i starosta i paní Vojtěchová, kabelem se lze napojit v Lánech. Pan Truhlář 
uvádí, že tato cena není konečná, může se ještě oblevnit, v nabídce je počítáno se světly 
k silnici, sem by stačily levnější. Ve shodě všech se toto bude projednávat příští zasedání, 
vyspecifikuje se zadání i s výkopovými pracemi. Pan Truhlář uvádí, že výkopové práce si může 
obec provést svépomocí. Starosta připomíná, že se musí vzít v úvahu garance firem za 
provedenou a neprovedenou práci. Rovněž připouští, že lze provést svépomocí, na čemž se 
musí zastupitelstvo domluvit. Pan Chvátil upozorňuje na výtluky v obecních komunikacích. 
Pan Titze podal informaci, že dostal od Sokola fakturu na 28.000,-Kč za vyúčtování akce 100 
let fotbalu v obci Močovice. Starosta dodává, že 22.500,-Kč dostali, a touto fakturou prokazují, 
že peníze využili. Tím je vše srovnáno, rozdíl zatím od obce nepožadují. Zatím stále zůstavají 
neprodaná DVD, skleněné půllitry. K dostání jsou v obchodě.    
 
Starosta zastupitelům poděkoval a  zasedání zastupitelstva ukončil ve 21.37 hod.     
  
 
 

Přílohy zápisu:  
1) Prezenční listina 
2) Odměny občanům za činnost v roce 2020 
3) Rozpočtové opatření č. 02/21 
 

Usnesení formuloval pan Kos Milan, zápis vyhotovila podle audiozáznamu paní Vojtěchová 
Věra, dne  28.2.2021.    
 
 
 
..............................................                                            ………………………………… 
Starosta                                                                             Místostarosta  
 
                                                             
…………………………………                                            ………………………………… 

Ověřovatel Libor Titze                                                       Ověřovatel Josef Chvátil  

 


