
 

 

Zápis č. 21/03 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 

Obec Močovice  
Zastupitelstvo obce Močovice                                                               
                                                              
                                                             
                                                           
                                                          Zápis 
   ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice konaného dne 19. května 2021 
                                                  od 19,30 hod. v místní sokolovně 
 
Přítomno:         6 členů OZ (příchod pana Chvátila a pana Titze zaznamenány v zápise) 
Omluveni:         pan Vlach Josef 
Občané:            pan Blažek Tomáš, paní Bubeníková Jessica                           
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, informace o něm byla zveřejněna na Úřední 
desce Obecního úřadu Močovice a vyhlášena obecním rozhlasem. Předsedající schůze 
v úvodu konstatoval, že jsou přítomni 4 členové 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 Jaroslava a 
pana Kořínka Miroslava.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu pana Truhláře Jaroslava,pana Kořínka 
Miroslava a zapisovatelkou paní Vojtěchovou Věru.  
Výsledek hlasování:     Pro    4         Proti     0        Zdrželi se     0  
Usnesení č. 29/21 bylo schváleno. 
 

I)  Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který byl zastupitelům předem 
zaslán. Další požadavky do programu nebyly vzneseny. Pořadí bodů se bude měnit podle 
přítomnosti zastupitelů.    
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání: 

      I)   Schválení programu zasedání 
     II)  Kontrola usnesení z předchozího zasedání  
    III)  Změna dodavatele elektřiny (k usnesení č. 28/21) 
    IV)  Rozdělení výsledku hospodaření MŠ Močovice za r. 2020 
     V)  Osvětlení stezky pro pěší do Lán      
    VI)  Rozpočtové opatření č.03/21   
   VII)  Smlouva o prodeji pozemku parc. č. 19/2 
  VIII)  Jiné, závěr 
Výsledek hlasování:    Pro    4         Proti    0            Zdrželi se    0 
Usnesení č. 30/21 bylo schváleno. 
 



 

 

 
II) Kontrola usnesení z předchozího zasedání  
Starosta konstatoval, že smlouva na zajištění svozu a uložení komunálního odpadu je 
podepsána a předána AVE. Schválené smlouvy č. 1/21-5/21 na individuální dotace jsou 
postupně podepisovány, žadatelé jsou informováni. Proběhlo schválení závěrečného účtu 
obce za r. 2020 v přijatém souhrnném usnesení. Dnes proběhne v samostatném bodě 
rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace MŠ Močovice podle 
požadavků účetní. Příchod pan Chvátil. Byl vyvěšen schválený záměr obce č. 3/21 a 4/21. 
Schválen převod pozemků parc. č.  901 a 988 do vlastnictví obce.  OZ se seznámilo 
s námětem na pořízení změny ÚP obce. Zájemce má na doporučení získat stanovisko 
Středočeského kraje. O probíhajících jednáních obce ve věci realizace komunikačního 
ekosystému Mobilní rozhlas bude podána informace v Močovickém čtvrtletníku. O 
výsledku jednání se současným dodavatelem energie o snížení ceny za dodávku elektřiny 
bude starosta informovat v samostatném bodě.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení ze 
zasedání OZ č. 21/02.  
Výsledek hlasování:   Pro     5        Proti     0           Zdrželi se    0        
Usnesení č. 31/21 bylo schváleno 

 
Starosta mění pořadí bodů s ohledem na nepřítomnost pana Titze kvůli hlasování o 
Smlouvě o prodeji pozemku parc. č. 19/2.  
  
III) Změna dodavatele elektřiny (k usnesení č. 28/21) 
Starosta rozeslal zastupitelům příslušnou novou smlouvu o sdružených službách dodávky 
elektřiny od současného odběratele ČEZ s propočtením nové individuální ceny a 
srovnáním s cenou za rok 2020. Úspora 17.242,-Kč/rok s fixací na 2 roky. S ohledem na 
nabídky jiných dodavatelů starosta doporučuje zůstat u stávajícího, ve shodě všech.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, 
uzavřenou mezi ČEZ ESCO, a.s. IČO: 03592880 a obcí Močovice.   
Výsledek hlasování:   Pro     5           Proti    0                Zdrželi se 0       
Usnesení č. 32/21 bylo schváleno 

 
IV) Rozdělení výsledku hospodaření mateřské školy Močovice za r. 2020 
Protože je obec zřizovatelem MŠ, musí určit jak příspěvková organizace MŠ Močovice 
naloží s výsledkem hospodaření. Starosta navrhuje, aby se využila částka 35.787,23 Kč 
na uhrazení ztráty z r. 2019 a zbytek se převedlo do rezervního fondu.    
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje rozdělení  výsledku hospodaření MŠ Močovice za r. 2020 
ve výši 42.338,76Kč k úhradě neuhrazené ztráty z r. 2019 ve výši 35.787,23Kč a převedení zbytku 
ve výši 6.551,53Kč do rezervního fondu. 
Výsledek hlasování:   Pro   5        Proti    0      Zdrželi se    0 
Usnesení č. 33/21 bylo schváleno 
   

V)  Osvětlení stezky pro pěší do Lán 
Starosta poděkoval zastupitelům za potřebné podklady. Shrnul zadání, na kterém se 
všichni shodli, a to že solární osvětlení bylo zamítnuto, na osvětlení stezky pro pěší bude 
položka kabelu do země, počítá se s dalším kabelem do země na pohon čerpadla ve studni 



 

 

na hřbitově. Místostarosta uvedl, že navrhuje postup:necháme vypracovat projektovou 
dokumentaci (PD) na prodloužení veřejného osvětlení z posledního světla VO v Lánech, 
podle ní se zažádá o stavební povolení, poté se osloví firmy na vypracování srovnatelných 
nabídek k výběrovému řízení. Další domluva bude k možnosti event. připoložení naší 
stavby ke kabelu – k novému odběrnému místu u hřbitova (márnice). Standartně se žádá 
ČEZ o připojení nového odběrného místa s vyjádřením do 30 dnů. Smlouvu o připojení 
pak projedná OZ s poplatkem podle jističe (v rozmezí 1.000-5.000 Kč). Od jističe (u 
márnice) bude  rozvod ke studni na vlastní náklady. Nevýhodou je to, že půjde o dvě 
stavby. Jednu bude financovat ČEZ (kabel k našemu hřbitovu) a druhou obec, tj. veřejné 
osvětlení. Výhodou je to, že to obec - el. přípojka (k márnici) v uvozovkách nebude nic stát. 
Starosta upřesňuje, že se toto týká kabelu pro vodárnu. Dle starosty i místostarosty lze též 
připoložit kabel (naši stavbu), protože v okamžiku podepsané smlouvy (asi do 2 měsíců) 
už bude hotová PD. Možno pozvat firmu, která vysoutěží akci ČEZu na zasíťování 
veřejného osvětlení (VO).  Dle místostarosty zaplatíme za nové odběrné místo, paušál za 
hodiny a odběr, jde o akceptovatelnou sumu. Akci lze oblevnit tím, že se připojíme 
k výkopovým pracem ČEZu v případě, že stavby povedou stejnými pozemky.Paní 
Vojtěchová uvedla ověřenou možnost dle odborníka úsporu položení místo dvou kabelů 
jeden a využítí 1 stálé fáze ze třífázového kabelu na zapojení vodárny na hřbitov, zbylé 
fáze budou použity na noční osvětlení stezky. Dle místostarosty je toto technicky možné, 
ale standartně se žádá o nové odběrné místo s cenou za nejnižší jistič asi 1000,- Kč. Toto 
odběrné místo lze užít např. pro elektrifikaci márnice, osvětlení hřbitova. Místostarosta 
potvrzuje na dotaz paní Vojtěchové, že z Lán bude přívod ke hřbitovu (márnici)  financovat 
ČEZ, kde bude standartní rozvaděč se třemi pojistkami. Obec si zafinancuje svůj rozvaděč 
s hodinami a hlavním jističem a na své náklady se připojí  na studnu. K připojení na studnu 
místostarosta navrhuje využít výkopů současně s předpokládanou opravou spodní 
hřbitovní zdi v rámci  III. etapy. Pokud nebude  úspěšnost dotace, bude financováno z 
obecních prostředků. Stěna je již v katastrofálním technickém stavu. Na dotaz pana 
Truhláře místostarosta uvádí, že ČEZ se rozhodne, půjde-li o napojení z rozvaděčů 
v Lánech nebo z trafostanice u hřbitova. PD na VO kolem stezky do Lán bude zpracovávat 
odborník podle norem (př. počet a druh světel), které zastupitelé neznají. Na rozvod 
elektřiny ke studni již PD být dle starosty a místostarosty nemusí. Dle místostarosty 
bychom měli volit podobná světla jako máme již na obci instalovaná v podobné technologii 
a režimu. K vypracované PD před stavebním povolením se pak zastupitelé budou 
vyjadřovat. Dále proběhla diskuse k umístění veřejně přístupného odběrného místa u 
hřbitova, pravděpodobně u márnice, hlavní slovo bude mít ČEZ. Z výběru možných 
navrhnutých projektantů starosta nejdříve osloví firmu Elektro Martínek s.r.o.           
 
Návrh souhrnného usnesení:   

a) Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu podáním žádosti na ČEZ  o zřízení nového 
odběrného místa el. energie u hřbitova 

b) Zastupitelstvo obce Močovice schválilo zřízení nového odběrného místa el. energie u 
hřbitova  

c) Zastupitelstvo obce Močovice schválilo vypracování projektové dokumentace na 
stavbu veřejného osvětlení stezky pro pěší do Lán.  

Výsledek hlasování:   Pro    5       Proti    0      Zdrželi se    0 
Usnesení č. 34/21 bylo schváleno 
 

VI) Rozpočtové opatření č. 03/21  

Úpravy rozpočtu starosta znovu objasnil, protože bylo rozesláno zastupitelům v den 
konání OZ. RO musí mít dle účetní obce takové náležitosti, aby vyhovovalo Krajskému 
auditu. Starosta rozebral složky příjmu (daň z příjmu fyzických osob, kompenzační bonus  



 

 

za koronavirus, doúčtování zálohy od firmy Ptáček). Ve výdajích (cestovní náklady na 
dovážení obědů do MŠ, nákup materiálu Cihelna na rozšiřování dřevostavby, vodné 
stočné za 2 roky, nákup materiálu hasiči, technická, emise, sociální a zdravotní pojištění 
zaměstnavatele, zákonné pojištění za zaměstnance na rok, vitríny na dětské hřiště a na 
hřbitov, rezervy, různé úpravy a výměny v kapitolách). Nově se přidává  odsouhlasený 
výdaj na dětské hřiště na Cihelně ve výši 450.000,- Kč, přesně bude proúčtováno až podle 
faktur. Příjmy byly navýšeny o 27.394,81 Kč. Výdaje byly navýšeny o 242.500,- Kč. 
Schodek rozpočtu ve výši 215.105,19 Kč bude kryt z hospodaření minulých let. Starosta 
informoval o dalších příjmech (500.000,- Kč vyrovnání za vodovod  kanalizace  od VHS 
Vrchlice Maleč, 400.000,- Kč dotace od Středočeského kraje na občana).   

  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 03/21 (příloha č. 2). 
Výsledek hlasování:  Pro     5      Proti      0           Zdrželi se       0      
Usnesení č. 35/21 bylo schváleno. 
  

VIII) Jiné, závěr 
Starosta požádal zastupitele o nápady využítí obecní telefonní budky, ve shodě všech se 
změní na knihobudku. Starosta informoval o připomínkách týkajících se autobusových 
spojů v rámci PID (Pražské integrované dopravy), jedna z ranních školních linek (643) na 
žádost bude  zajíždět k ZŠ Sadová Čáslav, akceptováno. Budou probíhat další jednání. 
Časově je nevyhovující dle paní Vojtěchové pro močovické občany odjezd autobusů 
z Čáslavi v 18.15 hod, nelze stihnout přesun z vlakového nádraží na autobusové, starosta 
ještě projedná. Též je nevyhovující příjezd do Čáslavi v 6.10 hod. pro ranní směnu od 6.00 
hod. Problém vznikl s dvěma odlišnými názvy 1 autobusové zastávky U Váhy a U 
Klejnárky, ponechá se U Váhy.  Pojmenování zastávka u Obecního úřadu se vrátí zpět jak 
je zvykem Na Návsi a těmito nápisy se označí autobusové čekárny.  
 
Starosta se vrací k bodu č. VII, příchod pan Titze.  
 
VII) Smlouva o prodeji pozemku parc. č. 19/2 
Starosta vysvětlil, že platnost záměru č. 2/21 je naplněna, svoji výhradu k hlasování pro 
kupní smlouvu na pozemek parc. č. 19/2 objasnil. Se smlouvou souhlasí, ale cena za m2 
je pro něj neakceptovatelná, další vysvětlení je uvedeno v rozpravě k bodu č. VI během 
zasedání OZ č. 21/2. Místostarosta rovněž se smlouvou souhlasí, ale cena stavební 
parcely je též pro něj neakceptovatelná. Jinak je smlouva až na drobné nepřesnosti 
vyhovující, drobné chyby starosta ještě s právníkem pana T. B.vyspecifikuje. Před 
vložením na katastr musí být ještě pozemek úředně vydělen na stavebním úřadě v Čáslavi. 
Žádost na katastr rovněž domluví starosta s právníkem.   
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 19/2, uzavřenou mezi 
obcí Močovice a panem Tomášem Blažkem, bytem Močovice 41. 
Výsledek hlasování:  Pro      4      Proti    1 (Kos)       Zdrželi se     1 (Kořínek) 
Usnesení č. 36/21 bylo schváleno 
 

VIII) Jiné, závěr – pokračování 
Na dotaz podal starosta informaci o probíhající opravě světla mezi obchodem a hospodou, 
dále nemilou informaci o pokousání občanky Močovic psem. Znění hlášení bude viset na 
webových stránkách. Pan Titze po omluvě opustil zasedání. Starosta poděkoval panu 
Chvátilovi a  všem ostatním za zpracování kmene topolu na fotbalovém hřišti a nápad 



 

 

vyřezat ze dřeva stoly a židličky,a rozmístit je na veřejných močovických místech. Pan 
Truhlář upozornil na nebezpečí padajících suchých větví ze dvou vzrostlých  stromů u jezu 
u břehy řeky Klejnárky. Pokud by se měly kácet, je za vysazení několika stromů nových 
s péčí o ně. Starosta informoval už z předchozích jednání s Povodím Labe, že jde o naše 
stromy a jakákoli jejich úprava by byla na obecní náklady. Stromy vypadají zdravě, suché 
větve mají, daly by se prořezat. Paní Vojtěchová uvádí, že se musí o takovou akci žádat 
Odbor životního prostředí MěÚ Čáslav. Starosta uvádí, že stromy jsou obce a obec si o 
nich rozhoduje sama. Paní Vojtěchová uvádí nyní případ v Čáslavi zkáceného stromu 
s podmínkou úřadu životního prostředí nutností náhrady a výsadby 40 stromů za jeden.  
Starosta uvádí, že toto se týká Čáslavi, ne Močovic. Zde životní prostředí do takové akce 
nezasahuje, o tomto si rozhoduje obec sama. Starosta zjistí možnosti prořezu, nechá si 
udělat nabídku, stromy by se prořízly, event. zkrátily.  Sám není pro jejich kácení. 
Místostarosta uvedl, že se tím koruna stromu vyváží, strom bude stabilnější při poryvech 
větru. Pan Chvátil informoval o dokončovacích pracech na Cihelně s ohledem na pořádání 
společenských akcí. Starosta konstatoval, že je zájem ze strany občanů pronajmout si 
Sokolovnu na soukromou akci a postupně se začíná rozvolňovat v souladu s vládními 
předpisy.  Starosta podal informaci o využití pracovní síly u místního zemedělce 
v Močovicích při obecních venkovních pracech. Místostarosta navrhl, aby se tohoto 
pracovníka využilo i při terénní úpravě pěšiny od pozemku pana F.U. staršího směrem do 
kopce na Cihelnu. Starosta  upozorňuje na možný úraz občana a právní odpovědnost 
obce.   
 
Starosta zastupitelům poděkoval a zasedání zastupitelstva ukončil ve 20.59 hod.      
 

Přílohy zápisu:  
1) Prezenční listina 
2) Rozpočtové opatření č. 03/21  

 
Usnesení formuloval pan Kos Milan, zápis vyhotovila podle audiozáznamu paní 
Vojtěchová Věra, dne  23.5. 2021    
 
 
..............................................                                                        …………………………………                                             
Starosta                                                                                Místostarosta 
 
 
…………………………………                                          ………………………………… 

Ověřovatel Truhlář Jaroslav                                                 Ověřovatel Kořínek Miroslav   


