
 

 

Zápis č. 21/04 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 

Obec Močovice  
Zastupitelstvo obce Močovice                                                               
                                                              
                                                             
                                                           
                                                         Zápis 
   ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice konaného dne 30. června 2021 
                                                  od 19,30 hod. v místní sokolovně 
 
Přítomno:         6 členů OZ  
Omluveni:         pan Vlach Josef 
Občané:            pan Urbánek František                            
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 je přítomno 6 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 Chvátila Josefa a pana 
Titze Libora.   
  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu pana Chvátila Josefa, pana Titze Libora  a 
zapisovatelkou paní Vojtěchovou Věru.  
Výsledek hlasování:     Pro   6         Proti   0        Zdrželi se     0  
Usnesení č. 37/21 bylo schváleno. 
 

I)  Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který byl zastupitelům předem 
zaslán. Požadavky do programu byly zařazeny.    
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání: 

      I)   Schválení programu zasedání 
     II)  Kontrola usnesení z předchozího zasedání  
    III)  Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 19/1 
    IV)  Žádost o dotace z rozpočtu obce 
     V)  Rozpočtové opatření č. 04/21      
    VI)  Vklad obecního majetku do VHS Vrchlice-Maleč,a.s.   
   VII)  Oprava pomníku  
  VIII)  Kontrola čerpání dotací z obecního rozpočtu za r. 2020 
    IX)  Schválené žádosti o dotace z MMR 
     X)  Osvětlení stezky pro pěší do Lán 
    XI)  Jiné, závěr 



 

 

Výsledek hlasování:    Pro   6          Proti    0            Zdrželi se    0 
Usnesení č. 38/21 bylo schváleno. 

 
II) Kontrola usnesení z předchozího zasedání  
Starosta konstatoval, že smlouva o sdružených dodávkách elektřiny mezi ČEZ a obcí 
Močovice byla uzavřena. Rozdělení výsledku hospodaření MŠ Močovice za r. 2020 podle 
usnesení č.33/21 bylo akceptováno, doklady předány MŠ. Žádost o zřízení nového 
odběrného místa elektrické energie na ČEZ podána, odběr bude realizován z trafo stanice 
před domem čp. 165. Dostavil se pan F.U. st. s dotazem na schodovitou úpravu terénu 
zkratky do stráně směrem na Cihelnu, přičemž dle něj není ještě ani hotov protierosní 
kanál. Starosta vysvětlil, že byl tento nápad zmíněn, byl uveden i ve Vizi, ale zatím se na 
něm nepracuje, musí o tom rozhodnout zastupitelstvo. Též upozorňuje na Močovický 
čtvrtletník, kde budou pro občany všechny schválené investiční akce uvedeny. Dle starosty 
je pan F.U. st. od velké vody ochráněn, při průtrži voda poteče po silnici. Panu F.U. jde o 
to, že bahno poteče do kanalizace, žádá alespoň o svod. Starosta k tomu uvádí, že oprava 
silnice zatím není v dohlednu. Dále starosta uvádí, že nové odběrné místo elektřiny bude 
dle dohody s odborníkem lokalizováno k levé krajní části výběžku márnice u hřbitova. Při 
plánované opravě poslední spodní zdi by se protáhlo elektrické vedení zemí až ke studni. 
Počítá se s nautilou ze studny na hřišti. Projektová dokumentace na akci osvětlení stezky 
pro pěší do Lán je vypracována, bude probrána v samostatném bodě. RO č. 03/21 
schváleno. Kupní smlouva č. 19/2 mezi obcí Močovice a panem T. B. schválena, 
podepsána.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení ze 
zasedání OZ č. 21/03.  
Výsledek hlasování:   Pro   6        Proti    0           Zdrželi se    0        
Usnesení č. 39/21 bylo schváleno 

 
III) Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 19/1 
Starosta uvedl, že všechny podklady zastupitelé obdrželi, vč. event. záměru na 
odprodej. Požádal zastupitele o návrhy, jde o náročný bod. Bude-li se pozemek 
prodávat, tak za jakou cenu, v úvahu je třeba vzít současné  ceny stavebních pozemků. 
Místostarosta upozornil na problém, který by mohl vzniknou při event. odprodeji celého 
pozemku, pokud by již nebyl v majetku obce. A to v jeho části sousedící se silnicí, kde 
by se mohla v budoucnu budovat na obecním pozemku dešťová kanalizace nebo by 
šlo o jiné zasíťování. Obec by pak byla významně limitována. Pozemek je v této části 
ohraničen zdí. Dle starosty nás nic nenutí do prodeje pozemku, dnes se odkoupení 
nemusí schválit. Dle místostarosty žadatel nyní nemá důvod k rychlému  řešení, nenutí 
ho ani hypotéka ani stavební povolení, tak jako u předchozího prodeje. Na hranici 
pozemku byla obecní studna, ale protože ji obec nepotřebovala, nedošlo k její 
registraci, vodu již oficiálně nelze odebírat, není zavezena. K silnici se vyjádřila KSÚS, 
pokud by došlo k opravě silnice, tak v celé její šíři. Pan Chvátil navrhuje, aby se 
zastupitelstvo dohodlo, za kolik se v obci budou prodávat parcely a cena byla stejná 
pro všechny. Starosta uvedl, že jakýkoli pozemek v obci je stavební pozemek, možno 
na něm vystavět dům, garáž i  plot. Pan Truhlář navrhuje prodat skutečný stav, který 
je zahrazený, po novém geodetickém zaměření. Potřebnou část pozemku u silnice 
vyměřit a nechat jako obecní. Pan Truhlář uvádí, že jde o obecní pozemek historicky 
užívaný např. od 70. let, proto navrhuje, abychom stanovili pravidla pro prodej 
takovýchto obecních pozemků. Rozdíl je dle něj i v tom, užívá-li pozemek historicky a 
zabral-li si jen v posledních letech. Souhlasí s paní Vojtěchovou konkrétně v tomto 



 

 

případě prodat vyčleněnou část pozemku a pro tento případ za obvyklou cenou 100 
Kč/m2. Místostarosta po další debatě navrhuje bod odložit na další zasedání, aby si 
všichni udělali názor, zjistili další informace jak např. pozemek rozdělit, zamyslet se 
nad cenou pozemků v obci, za kolik Kč od této chvíle budeme prodávat pozemky a jak 
budeme tento specifický případ řešit. K tomu se přiklání všichni zastupitelé. Starosta i 
místostarosta zastávají názor, že obec nic nenutí do toho, aby pozemek prodávala, 
může se uvažovat o pronájmu. Měly by být hájeny zájmy obce, o institut vydržení 
nešlo. Žadatelé od něj upustili. Tento případ je dle starosty jiný od ostatních případů. 
Dle místostarosty a starosty je nutno sjednotit ceny stavebních pozemků v obci. 
Starosta navrhuje, aby se na příštím zasedání rozhodlo o prodeji nebo pronájmu, 
event. o vyčlenění části pozemku k odprodeji a poté zveřejnění záměru se soutěžením 
kdo dá víc. 
         
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice přesouvá rozhodnutí na své příští zasedání.     
Výsledek hlasování:   Pro   6        Proti   0           Zdrželi se    0   
Usnesení č. 40/21 bylo schváleno 
 
IV) Žádosti o dotace z rozpočtu obce 
Starosta uvedl důvod žádosti, došlo k nepředpokládané změně místa výletu s dětmi 
pořádaného paní J. N. a tím navýšení výdajů za cestovné, žádaná suma je ještě 
navýšena o reservu. Nikdo ze zastupitelů nemá námitek. Paní Vojtěchová a pan 
Truhlář navrhují s ohledem na jejich hlasování při schvalování předchozích smluv o 
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce na předchozích zasedáních, aby bylo 
změněno datum vyúčtování z 28.2. 2022 na 31.1. 2022. Starosta s návrhem souhlasí. 
Nově se uzavírá podle účetní obce Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Další 
zálohová smlouva by se měla týkat finanční podpory z rozpočtu obce v r. 2021 na 
automobil Sokolu Močovice, který by byl využit na svozy dětských fotbalových hráčů 
na zápasy v širším regionu k úlevě rodičů a Sokol by byl vlastníkem. Pan Truhlář 
upozorňuje na výhodné dotace na novou automobilovou techniku pro dobrovolné 
hasiče, zkusit tedy čerpat pro hasiče a nynější vozidlo převést na Sokol. Dle 
místostarosty je podmínkou žádosti určité stáří vozidla. Hasičský Ford je bohužel 
pořízen z dotace relativně čerstvě a tím čerpat novou dotaci nemůžeme. Dle starosty 
je třeba mít smlouvu včas připravenou, až bude auto odborníky vybráno. Příspěvek ve 
smlouvě bude 200.000,-Kč, podle ceny a kvality vozidla se může dále výše příspěvku 
řešit a oprávněné navýšení příspěvku může být ze strany zastupitelstva akceptováno.     
 
Návrh souhrnného usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce č. 6/21.  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce č. 7/21 /příloha č. 2/. 
Výsledek hlasování:   Pro   6        Proti    0      Zdrželi se    0 
Usnesení č. 41/21 bylo schváleno 
   

V)  Rozpočtové opatření č. 04/21 
Starosta objasnil příjmovou u výdajovou část. V příjmové část nejvyšší položku od 
VHS, příjmy z prodeje pozemků, pronájem Tlapnet. Dle starosty a místostarosty jde o 
požadavky nové účetní, která vyžaduje mít jednotlivé položky na správných řádcích. 
Nejvyšší položka ve výdajích je 1.800.000,-Kč (s rezervou) na cestu k Alliu, včetně 
vybudování místa na bioodpad, kde obec obdržela dotaci. Byla instalována závora do 



 

 

lokality Cihelna ve výjezdu do kopce na pole, kam někdo vyvezl velké množství hlíny. 
V položce pomník je suma 50.000,-Kč, jde o rezervu na náklady s tím spojené, př. 
projektová  dokumentace, pokud bychom obdrželi dotaci, o kterou budeme žádat. 
Další velkou sumou je obdržená dotace na dětské a workoutové hřiště, tj. 1.550.000,-
Kč. Z nespecifikovaných rezerv si částku 100.000,- Kč účetní převádí na správné 
kapitoly, kde je momentálně peněz třeba, př. 10.000,-Kč na závoru.  Na veřejné 
osvětlení stezka do Lán je částka 300.000,-Kč. Domek na Cihelně technické 
zhodnocení je částka s rezervou 150.000,-Kč. Reklamní bannery sponzorů spolků 
obce na fotbalovém hřišti v částce 25.000,-Kč. Náklady spojené s event. získáním 
dotace na přestavbu šaten uvnitř kabin pro hráče ve výši 200.000,-Kč. Plánované 
výdaje přes prázdniny činí celkem 3.153.351,-Kč, jsou kryty z hospodaření z minulých 
let a z příjmu čerstvě přiznaných dotací, které obec obdrží do konce roku. Jde o 
výhodné hospodaření bez nutnost půjček.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 04/21 /příloha č. 3/. 
Výsledek hlasování:   Pro   6       Proti   0        Zdrželi se   0    
Usnesení č. 42/21 bylo schváleno 
 

VI) Vklad obecního majetku do VHS Vrchlice-Maleč, a.s.   
Podklady všichni obdrželi, proběhla debata s ujasněním některých drobných 
nesrovnalostí. Jednáním s VHS pověřen starosta.    
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje nepeněžitý vklad obce Močovice a pověřuje starostu 
obce Močovice k veškerým právním jednáním a úkonům s tímto souvisejícím, přičemž úplné 
znění usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání jako příloha č. 4. 
Výsledek hlasování:  Pro   6       Proti   0          Zdrželi se   0       
Usnesení č. 43/21 bylo schváleno. 
 
VII) Oprava pomníku  
Starosta požádal firmu, která zpracovávala Strategické dokumenty, o cenovou nabídku 
opravy pomníku a revitalizace přilehlého parku. Pouhý projekt by obec vyšel na 
372.680,- Kč, vlastní realizace opravy pomníku a revitalizace parku by vyšla dle firmy 
Atelier Horizont na 4.730.000,-Kč, obojí je neakceptovatelné. Starosta vyčlenil jen 
potřebné návrhy, koncept nového designu pomníku za 8.000,- Kč a revitalizaci parku 
za 12.000,- Kč. U samotného pomníku je počítáno se žádostí o dotaci do konce roku 
s nutností včas si připravit podklady. Architekti navrhli dvě varianty opravy pomníku, 
vč. renovace podstavce a bezprostředního blízkého okolí, obě bez plůtku. 
K současnému podstavci uvádí místostarosta, že je ze dvou stran špatný, viditelně 
v okrajích stavěný na cihlovém podkladu. Neví se co je uvnitř a  statické posouzení je 
nyní zbytečné. Pan Truhlář uvádí, pomník zde stojí léta a nikam se nenaklonil. Dle 
místostarosty by se měl vybudovat betonový podstavec v zemi, na něj uložit obdobné 
kameny z pískovce. Nyní je podstavec oproti pomníku lehce vyosený. Ve shodě všech 
zastupitelů padl návrh opravy pomníku, a to bez plotu, s okrouhlým soklem 
z přírodního kamene (pískovec), výměnou celého podstavce a základu pod ním, ve 
stejném vzhledu jako nyní.  K žádosti o dotaci bude třeba rozpočet, zákres podstavce, 
o který může zažádat starosta firmu, která zpracovávala pro obec Strategické 
dokumenty. Diskutována ale vysoká cena podkladů pro zisk dotace. Pan Truhlář uvádí, 
že do týdne osloví levnějšího zpracovatele nákresu podstavce, a to stavební 
průmyslovku v Havlíčkově Brodě.  Místostarosta uvádí, že jsou tito odborníci dost 



 

 

zaneprázdněni, musí se přijet podívat na místo samé a zaměřit. Ke sdělení orientační 
ceny se může dle paní Vojtěchové zaslat i detailní fotodokumentace. Starosta též 
osloví odborníky. Dále požádal starosta o názor na revitalizaci parku, kterou by obec 
realizovala spíše svépomocí. Dle názoru pana Truhláře nás nyní nic nenutí parčík u 
pomníku revitalizovat, ve shodě všech.  Stromy jsou dle starosty ošetřovány každé dva 
roky odborníky.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje opravu pomníku dle designového konceptu firmy 
Atelier HORIZONT, s.r.o.  ve  variantě  a.  
Výsledek hlasování:  Pro    6        Proti    0         Zdrželi se    0     
Usnesení č. 44/21 bylo schváleno 
 
VIII) Kontrola čerpání dotací z obecního rozpočtu z r. 2020 
Starosta vyzval paní Vojtěchovou. Předložila zastupitelstvu zápis o kontrole čerpání 
dotací z obecních prostředků s doporučením v závěru. Uvedla, že zprávu vypracovala 
ona a druhý člen kontrolního výboru (KV) ing. Linhart. Předseda KV pan Titze není 
v souladu. Uvedla problém s opakovaným nedostatečným vykazováním účtenek 
panem M. P. a rozpor ve vykazování účelové dotace Sokolem Močovice, byly zde 
navíc vykázány sítě do fotbalových branek. Podle znění smlouvy by mělo dojít 
k navrácení celé dotace. Za KV  paní Vojtěchová navrhuje vrátit sumu za fotbalové 
sítě. Současně uvádí, že kdyby kdykoliv Sokol zažádal o sítě mimo dotační smlouvu, 
jistě by žádost byla zastupiteli podpořena. Předseda KV pan Titze uvedl, že  proti 
čerpání Sokola nemá námitek, s nedostatečným vykazováním účtenek pana M.P.  
souhlasí. Starosta zprávu probral a uvedl, že doklady pana M.P. za občerstvení na 
Masopustu účetní obce stačí, není třeba detailněji rozepisovat. Doporučení KV předá 
žadatelům. Dle starosty doklad za hudbu za Masopust od pana M.P. není v pořádku. 
K doporučení KV, aby dotace na Masopust byla vyplacena až po doložení účtenek, 
starosta nic nemá. Dle starosty si stejně akci vždy hradí předem sami, protože se koná 
začátkem roku.  Vyúčtovaná částka 6606,- Kč od Sokola Močovice je dle starosty 
v rozporu se smlouvou. Souhlasí s vrácením částky a s novým čerpáním z rozpočtu 
obce na rok 2021. Proto je v nových smlouvách na rok 2021 již uvedeno, že dotace 
bude užita na celoroční činnost organizace. Celkově se ale starosta domnívá, že účetní 
doklady pana M.P. nejsou v nepořádku. Místostarosta namítá, že fotbalové sítě mohly 
být nakoupeny i pro stolní tenisty, kteří si v rámci svého tréninku mohou zahrát fotbal. 
Pokud je dle místostarosty dobrá vůle, tak se vyřeší všechno. Paní Vojtěchová uvádí, 
že jde o sítě do fotbalových branek a dotace pro Sokol byla na sportovní oblečení pro 
děti a na sportovní vybavení pro stolní tenis. Dle paní Vojtěchové by s plněním této 
účelové smlouvy měl mít největší problém starosta, protože smlouvu podepsal a má 
kontrolovat plnění. Ona za dva členy KV navrhuje jen doporučení a upozorňuje na to, 
že jako zastupitelé rozdělujeme  obecní finanční prostředky. Místostarosta sděluje, že 
ví, jak se rozdělují obecní finanční prostředky. Uvedl, že předsedou KV jmenovalo 
zastupitelstvo pana Titzeho s tím, že se on má zodpovídat ze své činnosti 
zastupitelstvu, zprávu pan Titze přednesl. Paní Vojtěchová sdělila, že zpráva předsedy 
KV není pro ni ani pro druhého člena ing. Linharta dostatečná a nesouhlasí s ní, 
nemůže jí tedy podepsat. Místostarosta konstatuje, že to není její dobrá vůle. Dále 
místostarosta konstatuje, že zprávu ani podepisovat nemusí. Dodává, že předseda KV 
přednesl zprávu, kterou známe a že ji předseda kontrolního výboru četl. Paní 
Vojtěchová uvádí, že rozhodovat bude zastupitelstvo. Starosta komentuje, že smlouvy 
za předchozího předsedy KV byly pro spolky zbytečně konkrétně vyspecifikované, 
divili se tomu i auditoři. Proto jsou již další smlouvy obecnější, např. na celoroční 



 

 

činnost spolku. Starostovi i místostarostovi jde o to, abychom spolkům vycházeli vstříc. 
Starosta shrnuje, že jde o hospodaření s obecními prostředky, účtenky budou 
kontrolovány účetní obce. Nemělo by dle něj jít o házení klacků pod nohy pro spolky 
ani jednotlivce. Paní Vojtěchová sděluje, že to není žádné házení klacků někomu pod 
nohy, ale jde o porušení smlouvy. Starosta ukončuje, že smlouva porušena byla, výše 
špatně čerpané částky se vrátí a o proplacení fotbalových sítí požádá Sokol zvlášť.   
 
Návrh souhrnného usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru Kontrola čerpání 
dotací z rozpočtu obce na r. 2020. 
Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s vrácením 6.606,60 Kč SOKOLem Močovice do 
rozpočtu obce a doporučuje organizaci požádat o tuto částku v r. 2021. 
Výsledek hlasování:    Pro   4       Proti   2 / Kořínek, Titze/     Zdrželi se   0 
Usnesení č. 45/21 bylo schváleno  
 

IX)  Schválené žádosti o dotace z MMR 
Místostarosta sdělil, že jsme obdrželi dotaci na silnici k Alliu, na Sokolovnu a hřiště. 
Na herní prvky byla schválená dotace orientačně 1.200.000,-Kč, administrovala  firma, 
se kterou byla nastavena spolupráce. Požadovala však další sumu cca 70.000,- Kč za 
další administraci. To OÚ odmítl a další práce kolem dotací si bude provádět OÚ sám.  
Na Sokolovnu byl rozpočet 2,5 milionu, dotace necelé 2 miliony. Nyní se musí do konce 
prázdnin vysoutěžit. Zde bylo podáno 900 žádostí a pouze 250 uspělo, což je dle 
zastupitelů úspěch. Na silnici k Agru Allium je na plánovaný rozpočet, dotace je 1.192. 
950,-Kč. Z 1400 žádostí z celé republiky jsme se umístili na 20. místě v rámci 
Středočeského kraje,  což lze považovat opět za úspěch. Všechny dotace, kromě 
hřiště, zpracovával OÚ sám. Dle místostarosty je hlavním předpokladem úspěchu  
řádně si prostudovat podmínky dotace, zjistit na čem se nejvíce dají získat body. U 
silnice k Agru šlo o podmínky týkající se ekologie. Sníží se prašnost, protože bude 
maximálně využíván úklidový vůz, na konci silnice bude vytvořeno třídění odpadu a 
uložení bioodpadu, půjde i o příklad environmentální výchovy dětí, protože zde bude 
ukázka třídění odpadu. Rovněž podél silnice budou ponechány zelené pásy k zadržení 
vody v krajině. Tyto všechny uvedené souvislosti jsou právě důvodem úspěšnosti 
získání dotace. Po prázdninách tedy musíme zrealizovat dvě akce – instalace herních  
prvků u fotbalového hřiště a silnici. Další dvě žádosti jsou podané u Středočeského 
kraje, výsledky budou k dispozici o prázdninách. Týkají se hasičů a kabin. Na dotaz 
zastupitelů žádost o dotaci na obchod a hospodu je podána, rovněž je požádáno i o 
stavební povolení. Další potřebné dokumenty se průběžně dodávají. Na chodník na 
Krchleby je žádost podána, předpoklad rozhodnutí je v září 2021. Stavební povolení 
na chodník i na silnici je vydáno, silnice je akce KSÚS. V Sokolovně půjde o 
rekonstrukci podlahy. Dojde k výkopu do hloubky 50 cm, ke zhutnění, podsypání, 
instalaci železobetonové desky a izolaci proti vlhkosti. Bude tepelně izolováno 2x7 cm, 
položí se srovnávací separační vrstva na sucho, betonová mazanina 8 cm a navrch 
v konstrukci budou položeny dubové vlisy parkety. Po vykopání podlahy se do boků 
navrtá hmotná vodorovná izolace, dojde k otlučení stěn a instalaci nových obkladů. 
Dle místostarosty je vidět na Sokolovně, že se během kovidové doby nevytápěla a  
nevětrala, tím došlo k promrznutí traverz a odprýskání vrchního štuku. Zde se počítá 
s opravou v rámci rekonstrukce podlahy.       
 
Návrh souhrnného usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí informaci o schválených dotacích z MMR. 



 

 

Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce vypsáním výběrového řízení na 
dodavatele akce Močovice-rekonstrukce sálu v sokolovně.    
Výsledek hlasování:     Pro   6        Proti    0       Zdrželi se      0 
Usnesení č.  46/21 bylo schváleno 
 

X) Osvětlení stezky do Lán  
Starosta informoval o návrhu firmy Elektro Martínek. Půjde o 5 světelných bodů, 
napojení bude z trafostanice v Lánech. Nové odběrné místo bude napojeno z trafačky 
před čp. 165. Firma zpracovala finanční rozpočet akce ve výši necelých 390.000,- Kč 
bez DPH. Paní Vojtěchová poukazuje na vysokou cenu nabízených světel v rozpočtu, 
nabídka pan Bruthanse byla za 39W LED světlo značky Phillips kolem 4.600,-Kč. 
Dostačující světla minimálně o polovinu levnější mají nyní instalována v Krchlebech. 
Šlo by o úsporu asi 35.000,-Kč. Starosta uvádí, že navrhovaná světla v rozpočtu jsou 
světla stejné firmy, které jsou již v obci instalovány, i když vývoj jde dopředu a dnes je 
jiná typizace světel. Místostarosta uvádí, že LED světla mají nyní malý příkon a přitom 
je svítivost dostatečná. Dosud se zde instalovala světla Stela, byla na ně 10 letá záruka 
a dosud byla jen 1 oprava. Místostarosta navrhuje, abychom v tomto druhu světel 
pokračovali. Jde o to, abychom za každou cenu nešetřili tam, kde to není nutné. 
Projektant pokračoval v rozpočtu v podobných světlech jako máme již nainstalována.  
Po další debatě dohodnuto, že v položkovém rozpočtu budou uvedeny dva druhy 
světel. Přesnou typizaci světel instalovaných v Krchlebech paní Vojtěchová pošle 
starostovi. Po dohodě se osloví firma Elektro Martínek, pan Bruthans Krchleby,  pan 
Janda Čáslav, pan Tomáš Lank, firma z Přítok (upřesní pan Truhlář), přičemž všem 
bude rozeslán slepý položkový rozpočet a obec obdržíme nabídku.      
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce oslovením min. pěti firem v rámci 
zhotovení  díla malého rozsahu – Osvětlení stezky pro pěší do Lán. 
Výsledek hlasování:     Pro      6     Proti       0       Zdrželi se      0 
Usnesení č. 47/21  bylo schváleno  
 

XI/ Jiné, závěr 
Starosta uvedl problematiku emailu pana J. J. čp. 183 z Lán týkající se dotazu na 
chodníky v Lánech. Elektronickou podobu PD nemohl zastupitelům zastal, protože 
tehdy neexistovala. Plné znění PD je k nahlédnutí na OÚ. Shrnul, že při výstavbě Lán 
se s chodníky vůbec nepočítalo, jen s rozměřením pozemků a jednosměrnou ulicí. 
Tehdy bylo podmínkou zisku stavebního povolení vybudovat příjezdovou cestu. Tu 
obec vybudovala ze svých finančních prostředků, tím na chodníky již nezbylo.  Dle 
místostarosty představa obce byla, že první bude jen provizorní silnice např. 
z makadamu s finální úpravou až po dokončení všech domů v lokalitě, aby nebyla 
nadměrným užíváním poškozena. Dle stavebního zákona musela být první vytvořena 
příjezdová komunikace, aby mohli stavebníci žádat o stavební povolení. Proto bylo 
rozhodnuto, že další investice do chodníku nebude. Nebylo s nimi v PD uvažováno. 
Pokud by chodníky byly uvedeny v PD a ve skutečnosti neprovedeny, stavební úřad 
by nezkolaudoval. Pan Truhlář se domnívá, že s chodníky počítáno bylo, proto si chtěl 
ověřit v PD. Starosta uvádí, že chodníky se neplánovaly, nejsou uvedeny ve 
Strategických dokumentech ani v plánu investičních akcí do r. 2022. Pan Truhlář 
navrhuje, aby se s chodníky v Lánech počítalo. Starosta uvádí pro srovnání možnost 
vybudování příjezdu na pozemek z místní komunikace na vlastní náklady 
s příspěvkem obce na materiál podobně jako ve staré zástavbě. Zde v Lánech by šlo 
o všechny sjezdy a někteří již mají provedeno. Dle starosty a místostarosty je nyní 



 

 

rozpracováno mnoho akcí, s chodníky v Lánech  OZ nikdy nepočítalo, oba toto 
nepovažují jako za prioritu. Pan Truhlář navrhuje, aby se s chodníky a vjezdy v Lánech 
v dalším plánu počítalo. Dle paní Vojtěchové je místa na chodníky dost, uvádí srovnání 
lokality Lány a Cihelna a doporučuje též přibrat do investičních plánů chodníky v 
lokalitě Lány. Pan Chvátil podporuje variantu sjezdy k pozemkům svépomocí 
s příspěvkem obce. Starosta i místostarosta uvádějí, že bychom měli pamatovat i na 
starou zástavbu a finanční prostředky spravedlivě rozdělovat. Rovněž nelze srovnávat 
obě lokality, ani budoucí lokalitu nad Cihelnou.  Starosta odpoví na dotaz občana v tom 
smyslu, že chodníky nejsou v investičním plánu, že se nabízí varianta jako ve staré 
zástavbě. Bude-li si chtít občan udělat příjezd, tak na vlastní náklady, přičemž obec 
uhradí materiál.OZ by se mělo shodnout jak v této lokalitě pokračovat. Paní Vojtěchová 
tlumočí připomínku 3 občanů ohledně sekání trávy v této lokalitě. Starosta poučuje 
zastupitele, že veškeré připomínky k sekání mají lidé řešit s OÚ, tj. se starostou či 
místostarostou. Závěrem dohodnuto, že obecní pozemky před vjezdy se prodávat 
nebudou. Bude umožněno provést si zádlažbu jako vjezd na svůj pozemek z obecní 
komunikace přes obecní pozemek. Pan Truhlář navrhuje, aby se zde do budoucna 
s chodníky počítalo. Dle místostarosty je nereálné, aby se v horizontu 4-5 let nechala 
zadávat PD. Byla zmíněna i možnost zpevněné plochy na stání pro auta před domy 
jako je tomu na obci. Dle starosty je problém v tom, že pak občané na dvorky již 
nezajíždějí a auta jsou stejně venku. Zastupitelstvo by mělo rozhodnout, budou-li 
chodníky nebo zpevněné plochy na stání pro auta a vjezdy. Pan Titze navrhuje stejný 
postup jako ve staré zástavbě. Dle starosty se plán dalších investic v obci bude řešit 
příští rok, o podporovaných akcích v obci bude rozhodovat již nové zastupitelstvo. 
Stávající plán obec plní, musí postupovat rozumně a podle finančních možností. 
Starosta zmiňuje též nutnost komunikace ze strany občanů v Lánech směrem k OÚ, 
na základě této komunikace vznikla např. stezka do Lán. Místostarosta zastává názor, 
že plánovaná akce osvětlený chodník na Krchleby je nyní akcí hlavně pro občany 
v Lánech. Rozpracovaných akcí je nyní větší počet. Starosta odpoví na dotaz občana 
dle předchozích usnesení, pokračovat se bude jako ve staré zástavbě. Občan poté 
předloží návrh a OZ ho musí schválit.  
Místostarosta podává informaci o „nárokových“ dotacích pro obce z Národní sportovní 
agentury (do r. 2025) na technické zhodnocení, modernizaci sportovního zařízení, vč. 
jeho zázemí. Dotace se týká kabin, mohlo by se uvažovat o rekonstrukci střechy, 
výměně oken a rekonstrukci altánu. Dotace je  800.000,- Kč, doplatek obce 20%. Paní 
Vojtěchová upozorňuje na podříznutí zbytku kabin. Dále připomíná, že nemáme 
hotové prostranství za zdravotním střediskem, máme problém s plesnivými stěnami 
zdravotního střediska, které není podříznuté. Starosta namítá, že parkovat tam možné 
je, nebylo to zařazeno do investičních akcí. Paní Vojtěchová upozorňuje na spadlou 
hráz u rybníka. Ověřila, že zatím dotace na revitalizaci rybníků stále jsou, vypisované 
výzvy budou v I. kvartále r. 2022. Dotace ze Středočeského kraje zahrnují již jen PD, 
nejsou již vypisovány na geoprůzkumy podloží. Starosta uvádí, že možnou opravu 
hráze nyní řeší Svaz rybářů Čáslav, kteří ho využívají, více informací starosta nemá. 
Paní Vojtěchová žádá, aby o těchto jednáních byli zastupitelé informováni. 
Místostarosta udává, že budou rybáři určitě jednat se starostou. Opakovaně řešená 
díra v asfaltu u krajnice u hasičárny bude dořešena starostou. Díry v silnici na Krchleby 
budou řešeny kompletní rekonstrukcí pravděpodobně v příštím roce. Upozorněno na 
světelnou signalizaci čidla poruchy u tlakové kanalizace u Sokolovny. K autovraku u 
Sokolovny starosta sdělil, že od PČR neobdrží kontakt na majitele  s ohledem na 
GDPR a obec bude muset autovrak zlikvidovat na své náklady.                
 



 

 

Starosta zastupitelům poděkoval a zasedání zastupitelstva ukončil ve 22,49 hod.      
 

Přílohy zápisu:  
1) Prezenční listina 
2) Veřejnoprávní smlouva č. 7/21 
3) RO č. 04/21 
4) Usnesení č. 43/21 
5) Zpráva KV o čerpání dotací z rozpočtu obce  

 
Usnesení formuloval pan Kos Milan, zápis vyhotovila podle audiozáznamu paní 
Vojtěchová Věra, dne 4.7. 2021    
 
 
..............................................                                                        …………………………………                                             
Starosta                                                                                Místostarosta 
 
 
…………………………………                                          ………………………………… 

Ověřovatel Chvátil Josef                                                       Ověřovatel Titze Libor   


