
 

 

 
 
Zápis č. 21/06 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 

Obec Močovice  
Zastupitelstvo obce Močovice            
                                                              
                                                             
 
 
 
                                                           Zápis 
      ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice konaného dne 3. listopadu 2021 
                                                  od 19,30 hod. v místní sokolovně 
 
Přítomno:         6 členů OZ  
Omluveni:        1 (pan Titze) 
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"). 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). Řekl, že paní Vojtěchová si bude 
pořizovat audiozáznam pro účely zápisu, místostarosta též pro ostatní.  
 

Určení ověřovatelů a zapisovatele  

Starosta navrhl ověřovateli pana Josefa Chvátila a pana Jaroslava Truhláře, 
zapisovatelkou paní Vojtěchovou.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu pana Josefa Chvátila a pana Jaroslava 
Truhláře, zapisovatelkou paní Věru Vojtěchovou.  
Výsledek hlasování:        Pro       6     Proti    0      Zdrželi se   0   
Usnesení č. 72/21 bylo schváleno. 
 

I)  Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který zastupitelé předem 
obdrželi. Program rozšířil místostarosta o 2 body (XII a XIII), informace o nich bude 
následovat.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání: 

       I)  Schválení programu zasedání 
     II)  Kontrola usnesení z předchozího zasedání  
    III)  Záměr obce dle Usnesení č. 54/21 
    IV)  Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s 
     V)  Smlouva o zřízení věcného břemene s Povodím Labe, st. p. 
    VI)  Smlouva o společném zadání veřejné zakázky 



 

 

   VII)  Úprava dopravního značení v obci 
  VIII)  Rozpočtové opatření č. 06/21 
    IX)  Návrh rozpočtu obce na r. 2022    
     X)  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady 
    XI)  Kabiny na fotbalovém hřišti 
   XII)  Pojistná smlouva 
  XIII)  Akce Močovice-oprava komunikace na parc. č. 1250 
  XIV) Ostatní, závěr 
Výsledek hlasování:    Pro   6     Proti    0     Zdrželi se   0  
Usnesení č. 73/21 bylo schváleno. 

 
II) Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
Starosta podal informace o plnění všech usneseních z minulého zápisu. Smlouva o 
spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti (PID) zatím nebyla 
starostou podepsána, neboť následně došlo k finančnímu nárokování ze strany 
stávajícího dopravce Arrivy, přičemž tento dopravce již nebude v posledním kvartálu 
služby zajišťovat. Řešeno i v rámci Mikroregionu. O dalších jednáních bude starosta 
informovat. RO č. 05/21 schváleno a zveřejněno. Ve věci žádosti o odkoupení 
pozemku parc. č. 19/1 byl schválen souhlas s pronájem obecního pozemku dle 
usnesení č. 54/21. Projednání záměru dle tohoto usnesení je součástí dnešního 
programu. Osvětlení stezky pro pěší do Lán, SOD bude podepsána jakmile bude 
platné stavební povolení, poté realizace stavby. Přijetí všech dotací dotovaných akcí 
proběhlo na základě jednotlivých usnesení. Dopis Mgr. Sch. na základě usnesení č. 
70/21 týkající se rekonstrukce krámu a hospody mu byl odeslán, včetně rozpravy 
k tomuto bodu. Křovinořez pro údržbu hřbitova byla zakoupen, sanace místnosti 
objektu čp. 96 proběhla.   
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení 
ze zasedání OZ č. 21/05.  
Výsledek hlasování:   Pro       6     Proti     0          Zdrželi se     0 
Usnesení č. 74/21 bylo schváleno 
 

III) Záměr obce dle Usnesení č. 54/21 

Starosta zopakoval, že jde o obecní pozemek č. 19/1. Při minulém zasedání OZ 
souhlasilo s pronájmem. Starosta záměr připravil ve dvou variantách, obecnou zaslal 
zastupitelům a adresnou má připravenou. Nezaznamenal však zájem ze strany 
pronájemce o pronájem, navrhuje tedy nerealizovat pronájem a přijmout k tomu 
usnesení. Vyzval zastupitele o vyjádření. Místostarosta navrhuje nepokračovat 
v pronájmu, protože nebyl zájem ze strany současného uživatele pozemku. Dle 
starosty je podstatné to, že možnost pronájmu byla, ale zájemce se neprojevil zájem.  
Navrhuje usnesení, že OZ pozemek č. 19/1 k pronájmu nebude nabízen, protože není 
důvod. Objeví-li se jiný zájemce v budoucnu, OZ může udělat protichůdné rozhodnutí. 
Nové usnesení bude navazovat na předchozí č. 54/21. Paní Vojtěchová uvedla, že 
s panem Truhlářem byla minule pro prodej tohoto pozemku, hlasovali proti pronájmu.      
   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice nesouhlasí s pronájmem obecního pozemku parc. č. 19/1.  
Výsledek hlasování:    Pro   4          Proti    0            Zdrželi se    2 /Vojtěchová, Truhlář/ 
Usnesení č. 75/21 bylo schváleno. 
 



 

 

IV) Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s. 
Starosta připomněl, že smlouva se týká zřízení nového odběrného místa u hřbitova a 
s tím spojeného věcného břemene, o které žádá ČEZ. Nabízí obci tabulkovou cenu 
5.200,-Kč. Starosta navrhuje schválit, zastupitelé bez připomínek.     
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6029660/VB1, uzavřenou mezi obcí Močovice 
a ČEZ Distribuce, a.s.. 
Výsledek hlasování:   Pro      6     Proti    0          Zdrželi se    0 
Usnesení č. 76/21 bylo schváleno 
 

V) Smlouva o zřízení věcného břemene s Povodím Labe, st.p. 
Starosta vysvětlil, že KSÚS při získání stavebního povolení na silnici na Krchleby 
zjistila, že  na lávku u mostu na Krchleby není uzavřeno věcné břemeno mezi obcí 
Močovice a Povodím Labe. Toto bylo opomenuto v minulosti při výstavbě lávky. 
Navrhuje smlouvu schválit. Bez připomínek.   
   
Návrh  usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku parc. 
č. 673/1 v k.ú. Močovice, uzavřenou mezi obcí Močovice a Povodím Labe, st. p.. 
Výsledek hlasování:   Pro       6    Proti    0         Zdrželi se   0    
Usnesení č. 77/21 bylo schváleno 
 

VI) Smlouva o společném zadání veřejné zakázky s KSÚS Středočeského kraje 
Starosta vysvětlil, že smlouva se týká opravy silnice na Krchleby, našich chodníků a 
současného mostu. KSÚS a obec budou společně zadávat veřejnou zakázku, což je 
pro obec velmi výhodné. Obec bude chtít, aby akce proběhla v příštím roce, protože 
platnost naší dotace je do konce r. 2022.  KSÚS zatím nemá vyčleněné peníze na tuto 
akci, stavební povolení je vydáno. Dle starosty je stěžejní pro obec tuto smlouvu 
odsouhlasit. Bez připomínek.     
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o společném zadání veřejné zakázky na 
akce III/33721 Močovice a Močovice-chodník podél silnice III/33721, uzavřenou mezi 
KSÚS Středočeského kraje a obcí Močovice. 
Výsledek hlasování:  Pro        6      Proti     0          Zdrželi se       0      
Usnesení č. 78/21 bylo schváleno. 
 

VII) Úprava dopravního značení v obci 
Starosta poslal zastupitelům cenovou nabídku Dopravního značení Kutná Hora ve výši  
24.200,-Kč na vypracování návrhu změn dopravního značení a předběžný nákres 
změn vypracovaný pane Truhlářem. Pokud by se měly dělat úpravy, změny a doplnění 
značek, musí být k tomu vypracovaný návrh, který bude na patřičných místech 
projednaný a schválený. Pak bude možná realizace s dalšími náklady. Pan Truhlář je 
pro změnu značení, konkrétní návrhy dle něj nyní nemá smysl probírat.  S tím souhlasí 
i starosta, návrh nám provedou odborníci a zastupitelstvo ho pak bude projednávat. 
Starosta si nechá poradit, aby byl návrh v pořádku. Obec to bude stát peníze.Pokud 
dle starosty budou účelně vynaložené, tak je to v pořádku. Současně budeme 
spolupracovat i s KSÚS, která se bude též změnou některých značek podílet. Dle 
starosty je třeba rozhodnout provedeme-li nebo neprovedeme-li úpravu značení. 
Nechce vynakládat peníze na studii návrhu změn dopravního značení, když nebudeme 



 

 

přesvědčeni o provedení změny. Pan Vlach, pan místostarosta i starosta jsou pro 
změnu značení. Paní Vojtěchová uvedla, že je též pro úpravu dopravního značení 
(DZ). Prošla pasport DZ z 4/20, hledala v něm možné návrhy na doplnění DZ. 
Místostarosta upozornil, že je v něm jen skutečnost. Dotázala se na cenu pasportu. 
Starosta odpověděl, že cena za pasport byla součástí celé zaplacené částky za 
pasporty, cenovou výši nyní neví. Starosta vysvětlil, že v rámci Strategických 
dokumentů se OZ rozhodlo využít více finančních prostředků př. na projekt na 
hospodu. V případě DZ byl proveden pouze pasport, který je proveden na stávající 
skutečnost. Pokud se OZ rozhodne přeznačit, tak se pasport bude aktualizovat. Paní 
Vojtěchová upozorňuje na chyby v pasportu DZ týkající se dodatkových tabulek u 
všech značek hlavní silnice, u značené zony na Cihelně, které neodpovídají 
skutečnosti. Místostarosta vysvětlil, že všechny značky, které jsou v pasportech 
uvedené, jsou uvedené typově. Na každé křižovatce v pasportu je označená značka, 
jaký typ značky tam je. Tzn. křižovatka, případně vyznačení tvaru křižovatky, ne 
konkrétně ta naše, ale jaký typ, př. označení P…. Jde o jednoduché, ale ne konkrétní 
označení.  Např. na značce obce není též vyznačeno Močovice, je zde vypsáno pouze 
slovo obec. Dle místostarosty byly pasporty v rámci Strategických dokumentů 
odsouhlaseny OZ. Paní Vojtěchová si myslí, že chyby v zaplaceném pasportu DZ jsou, 
proto nechce již vydávat další peníze za další studii za 24.500,-Kč.  Proto společně 
s panem Truhlářem navrhuje řešení předložit DI(Dopravní  inspektorát) svoje navržené 
doplnění značek konzultované s odborniky. Vypracované posouzení DI s vyjádřením 
KSÚS se podstoupí Odboru dopravy MěÚ Čáslav (paní Šulcová). Bude vyvěšena 
změna dopravního značení na 1 měsíc, ke které se mohou vyjadřovat účastníci řízení. 
Paní Vojtěchová sděluje, že tuto cestu ověřila. Starosta souhlasí a  bude rád,když 
budou peníze za studii ušetřeny.  Uvádí, že s návrhem od pana Truhláře byl na DI, ale 
bylo mu řečeno, že pracovník to dělat nebude a že si to obec musí nechat vypracovat. 
Pan Truhlář informuje, že aktuální návrh značek uděláme sami a odborník z DI se 
vyjádří. Předložený návrh pana Truhláře na doplnění značek je již několik let starý. 
Paní Vojtěchová uvádí, že nyní je aktualizovaný zkušebním komisařem a učitelem 
autoškoly, obsahuje i návrh změn DZ u silnic KSÚS v rámci obce. V souladu všech 
starosta formuluje usnesení. Návrh bude předložen DI k projednání. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje pana Jaroslava Truhláře vypracováním návrhu změn 
a doplnění dopravního značení v obci, konzultací a místním šetřením a předáním dokumentu 
Dopravnímu inspektorátu k projednání.   
Výsledek hlasování:  Pro         6     Proti     0         Zdrželi se       0 
Usnesení č. 79/21 bylo schváleno 
 

VIII)  Rozpočtové opatření č. 06/21 
Starosta vysvětlil úpravy toků peněz na účtech v rámci tohoto RO, které provádí účetní 
obce tak, aby to odpovídalo účetnictví a sestavování rozpočtu na rok 2022. Objasnil 
položky, kterých se tyto úpravy týkají. Sumu ve výdajích nákup materiálu pro opravu 
podlahy v Sokolovně ve výši 350.000,- Kč objasnil místostarosta. Jde o nákup 
materiálu firmou do konce roku ještě za letošní nižší ceny. Akce Sokolovna byla již 
vysoutěžena, Smlouva o dílo byla odsouhlasena OZ. Starosta vysvětlil i změnu výše 
sumy v odměnách členů zastupitelstva obcí, která souvisela se zvýšením odměny 
starosty a místostarosty. Ta byla odsouhlasena koncem roku 2020, ale nebylo s ní 
počítáno. Starosta objasnil sumu 240.000,- Kč v rámci dohod s pracovníky za údržbu 
zeleně a za práci na obci s možnou úpravou do konce roku. Místostarosta vysvětlil jak 
účetní rozděluje jednotlivé položky na správné paragrafy.  Starosta uvádí, že upravený 



 

 

rozpočet se nesmí podstatně odlišovat od skutečnosti během roku. Poslední úpravu 
koncem roku může starosta provést sám bez schválení zastupitelstva, což bylo takto 
ustanoveno. V příjmech je i adekvátní podíl od státu za daň z hazardních her, která by 
měla přednostně směřovat do sportu. Od firmy Allium obec obdržela 100.000,- Kč.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 06/21 /Příloha č. 2/. 
Výsledek hlasování:   Pro          6       Proti       0          Zdrželi se        0 
Usnesení č. 80/21 bylo schváleno 
 

IX) Návrh rozpočtu obce na r. 2022 
Starosta návrh rozpočtu s vysvětlením některých položek zastupitelům rozeslal. Návrh 
vychází z rozpočtu za loňský rok, v příjmové části k 31.10. 2021. V příjmech je vše 
dáno, záleží na ekonomické politice na úrovni státu. Vysvětlil položky v příjmech – 
např. pronájmy pozemků, pronájmy ploch (reklamní bannery na hřišti), Tlapnet, dar od 
VHS, vratka od Sokola Močovice. Celkem v příjmech 6.047.441,- Kč. Starosta 
zodpověděl dotazy zastupitelů týkající se výdajů a upozornil, že některé částky se 
mohou dle požadavků zvýšit. Ve výdajích je počítáno s 90.000,- Kč pro PID, zatím 
obec zaplatila Arrivě 40.000,- Kč. Při jednání Mikroregionu zástupce PID deklaroval, 
že částka nebude vyšší než obec platila dosud. Starosta ale obdržel  sumu od PID  ve 
výši cca 90.000,- Kč. Čtyři autobusové spoje jsou standartní, 5. spoj již nadstandartní 
služba. 4.11. 2021 bude následovat jednání s PID na Klukách, starosta bude 
informovat. V nákladové částce za odpadní vody je návrhu rozpočtu uvedena částka 
80.000,-Kč. Při hasičských cvičeních a soutěžích bylo nesprávně kalkulováno vodné i 
stočné. Proto byl u čp. 31 instalován nový vodoměr, aby byl přesný údaj o vodném a 
stočném a bude změřeno jaká bude spotřeba na soutěžích. Další měřidlo je za 
hydrantem.  Pan Vlach uvádí, že by mělo být zohledněno jen vodné, ne stočné. Jde 
podle něj o vyhozené peníze, lépe je čerpat vodu na soutěže z hydrantu. Starosta 
vysvětluje jak docílit z čeho se stočné platit nebude. Spotřeba vody v kabinách je ale 
jasně s vodným i stočným. Pan Vlach uvádí, že pokud je voda v Klejnárce, tak se na 
tréninky využívá. Starostu suma překvapila, protože když tekla voda v Klejnárce, tak 
hlásil kolem 10-15 m3. Poté již voda v Klejnárce nebyla a většinou se čerpalo z řádu. 
Pan Chvátil uvádí, že to je již 5-6 let. Starosta vysvětlil nárůst finančního příspěvku 
MŠ, je zdokumentován ředitelkou MŠ, podle situace se může ještě zvyšovat. Obec má 
povinnost provoz MŠ pokrýt, protože je to jeho příspěvková organizace. Výpad příjmů 
MŠ byl a je ovlivněn kovidovou pandemií, dále i zvyšujícími se cenami na trhu (nákup 
energií i nezbytných pomůcek). Starosta navrhuje akceptovat částku 395.000,- Kč, 
jisté výhrady mohou být ke koberci do horní třídy za 30.000,- Kč. V řádku rozhlas a TV 
se počítá s 30.000,- Kč, lze očekávat výměnu akumulátorů obecního rozhlasu (celkový 
počet 6) v souvislosti s koncem jejich životnosti. Dotaz paní Vojtěchové za výdaj na 
studenou vodu ve výši 88.000,-Kč ve sportovních zařízeních obce zodpověděl 
místostarosta. Jde o vodné ze tří objektů Sokolovna, Cihelna, kabiny a souvisí s výše 
projednaným bodem stočného. Stočné by mělo klesnout dle místostarosty minimálně 
o polovinu oproti vodnému. Zároveň objasnil dotaz na nulové hodnoty u energií, jde o 
správné  účtování nové paní účetní na správné řádky pro příští rok. Starosta uvádí, že  
účetní účtuje po jednotlivých položkách, dosud bylo účtováno v samostatných velkých 
částkách. Návrh bude vyvěšen minimálně 15 dnů v jednotlivých sumárních 
paragrafech ne v položkách. Na dalším zasedání bude návrh rozpočtu  na rok 2022 
předložen ke schválení. Se 180.000,- Kč je počítáno na dohody pro práci na obci a 
údržbu zeleně. Starosta uvádí, že budeme muset počítat s obnovou 10 letého traktůrku 
za nový, protože se zvyšují náklady na opravu starého. Počítá se s výsypem do 



 

 

kontejneru a s cenou kolem 500.000,- Kč. Konkrétní projednání by mohlo být příští 
zasedání za měsíc.  Místostarosta vysvětlil rozdílné sumy v řádku ostatní osobní 
údaje, jde opět o rozúčtování jednotlivých položek do různých řádků podle paní účetní. 
K tomu vysvětlil starosta souvislosti s dovozem jídla pro MŠ a pro občany, kde se 
v dovozu jídel pro občany střídá více obcí. Dotaz paní Vojtěchové na sumu 20.800,-
Kč informační technologie zodpověděl starosta, že se týká účetního programu Gordic. 
Udržování webových stránek obce je mimo tuto částku, zde platíme 300,-Kč měsíčně. 
Paní Vojtěchová se přimlouvá za aktualizaci a uživatelské zlepšení webových stránek, 
upozorňuje na chybějící vyhledávač na webu, vícečetné klikání k vyhledání 
potřebného staršího materiálu. Pan Vlach měl též problémy s vyhledáním staršího 
rozhlasového hlášení, spolu se starostou osloví správce webu, řešen bude ve shodě 
všech vyhledávač. V celkovém shrnutí starostou budou náklady příštího roku 
5.051.441,-Kč, příjmy 6.047.441,- Kč a přebytek bude 996.000,- Kč. Ten se užije na 
splátku úvěru. Zůstatek na běžném účtu k 31.10. 2021 je 3.733.334,-Kč. Do konce 
roku 2021 ještě obec v příjmové části obdrží finanční  částky, současně bude muset 
peníze vydat, ale nepůjde již o vysoké sumy. Na konci roku bude mít obec na účtech 
zhruba 4 miliony a kolem 2 milionů obdrží ještě na dotacích. Úvěry obce činí 
3.600.000,- Kč. Ty splácíme podle splátkového kalendáře. Nevyplatí se splatit úvěr 
celý, i když by obec mohla. Obec tedy finance má, bude je investovat do 
naplánovaných akcí a měla by být schopna reagovat i na mimořádné výdaje v příštím 
roce.                     
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Návrh rozpočtu obce Močovice na r. 2022 
/Příloha č. 3/.  
Výsledek hlasování:  Pro         6        Proti       0          Zdrželi se        0 
Usnesení č. 81/21 bylo schváleno 
 
X) Obecně závazná vyhláška (OZV) o místním poplatku za odpady 
Starosta okomentoval složitý návrh OZV rozeslaný zastupitelům. Shrnul bod po bodu, 
na kterých se všichni zastupitelé shodli. Výše poplatku za komunální odpad je nyní ze 
zákona max. 1.200,-Kč. Starosta doporučuje ponechat poplatek pro místní občany na 
500,-Kč s ohledem na celostátní zdražování. Nepovažuje za morální získávat peníze 
od občanů Močovic, ale spíše od státu v podobě dotací. Ve shodě všech. Splatnost 
poplatku navrhuje jednorázově nejpozději do konce 9. měsíce roku, aby byla možnost 
na vymáhání. Osvobození od poplatku jsou dané zákonem, úlevy záleží na obci. 
Starosta navrhuje, aby úlevy zůstaly stejné jako doposud. Jde o osoby, které jsou 
přihlášené v obci, ale nezdržují se v ní. Starosta OZV připraví, pošle zastupitelům a 
schválí se na příštím zasedání v 1. týdnu prosince.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice pověřilo starostu předložením návrhu vyhlášky na příštím 
zasedání OZ.  
Výsledek hlasování:   Pro       6        Proti       0         Zdrželi se        0 
Usnesení č. 82/21 bylo schváleno 

 
XI) Kabiny na fotbalovém hřišti 
Starosta oznámil, že odborné vyjádření pana J.K. k zásahu do kabin zastupitelé 
obdrželi, bylo šetření i na místě. Na podkladě tohoto dokumentu mohou být 
připravovány podklady pro dotační titul. Pan Vlach zopakoval požadavek i paní 
Vojtěchové odbagrovat val vzadu za bufetem a postavit zde betonovou zídku, protože 



 

 

tento taras stále padá dolů směrem ke kabinám, zejména za posledních 5 let. Dle 
starosty by se toto provedlo při pracech na kabinách, je k tomu potřebná jiná technika 
než má obec k dispozici. Starosta uvedl, že místostarosta provedl stažení odpadu 
z bufetu, což považuje za vyřízenou věc. Musí se hlídat vyústění okapu. Paní 
Vojtěchová i  pan Chvátil navrhují upravit svah za kabinami, ve shodě všech. Dále dle 
paní Vojtěchové je nutný prořez stromů ve svahu za kabinami kvůli slunci. Pan Truhlář 
uvedl, že kdysi OZ rozhodlo, že skáceny budou všechny stromy, které hrozí pádem na 
kabiny. Starosta uvádí, že toto je rozumné, projde tedy tuto lokalitu s hajným. 
Místostarosta specifikuje práce. Na základě posouzení v žádosti o dotaci budou 
terénní úpravy výše uvedené, vč. tarasu. Dojde k výměně oken, dveří u dámských a 
pánských WC. Opraví se střecha kabin, tzn. buď nové podbití nebo omítka, zatím je 
na to čas. Dle paní Vojtěchové, pana Vlacha i podle starosty pan J.K. doporučoval 
OSB desky, ne palubky, protože se musí udržovat. Dále bude součástí podle 
místostarosty výměna střechy na altánu a podle finančních prostředků oprava 
pánských WC. Pan Chvátil navrhuje i opravu boxů u dámských kabin, paní Vojtěchová 
připomíná ještě na zatékání vody v této části kabin. V souladu všech zastupitelů. Žádat 
o dotaci se bude až v příštím roce, jde o dotaci 800.000,-Kč s 20% spoluúčastí obce.  
   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí Technické posouzení objektu "Sportovní 
kabiny a sociální zařízení", vypracované autorizovaným stavitelem, p. Josefem Krupařem. 
Výsledek hlasování:  Pro      6        Proti        0        Zdrželi se       0 
Usnesení č. 83/21 bylo schváleno 
 

XII) Pojistná smlouva 
Místostarosta smlouvu rozeslal před zasedáním, šlo o úpravu kvůli dětským hřištím. 
Ve smyslu odcizení, vloupání, poškození a vandalismu. Položky jsou pojištěny na 
75.000,- Kč, spoluúčast obce je 1.000,- Kč.   
 
Návrh usnesení: 
Obecní zastupitelstvo Močovice schvaluje změnu pojistné smlouvy, uzavřené  s Českou 
pojišťovnou, doplněnou o pojištění nově vybudovaných dětských hřišť. 
Výsledek hlasování:    Pro    6        Proti       0         Zdrželi se       0 
Usnesení č. 84/21 bylo schváleno 
 

XIII) Akce Močovice-oprava komunikace na parc. č. 1250 
Místostarosta informoval, jde o cestu od čp. 31 k brodu ke Klejnárce, půjde o stejný 
povrch jako na cestě k Alliu. Čerpání mělo být z Fondu životního prostředí, výhodnější 
je nyní čerpání z MMR. Pan Truhlář se zajímal jak to bude za brodem. Místostarosta 
uvedl, že v dotačních podmínkách je uvedeno, že cesta musí být v jednom celku. 
Úprava za brodem se počítá v rámci víceprací, zde oprava proběhne z peněz 
obecního rozpočtu. Povrch bude z drtě a recyklátu. Asfalt by byl dle projektanta v kraji 
Klejnárky vodou vymílán a odnesen, recyklát se dá kdykoli doplnit. Pan Vlach 
upozorňuje na problém naspádování za brodem a velké díry v cestě. Místostarosta 
uvádí, že již toto probral s místostarostou obce Krchleby, kde o řešení povrchu v této 
lokalitě též uvažují. Pak lze opravit společně.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje zahájení prací a podání žádosti o dotaci z MMR - 
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova- na akci "Močovice - oprava komunikace na 
parc. č. 1250. 
Výsledek hlasování:  Pro      6        Proti      0         Zdrželi se      0 



 

 

Usnesení č. 85/21 bylo schváleno 
 
XIV) Ostatní, závěr 
Starosta informoval o požadavcích zastupitelů ohledně různých stanovišť odjezdů 
linek z autobusového nádraží v Čáslavi. Důvodem je problematické užívání velkých 
kloubových vozidel z provozního hlediska, proto tato linka č. 705 odjíždí z jiného 
stanoviště. Je doporučeno sledovat odjezdy aktuálně na elektronické informační tabuli.  
Ze stanoviště č. 11 odjíždí kloubové vozidlo, na odjezdy linky 743 a 746 ze stanoviště 
č. 5 kloubové vozidlo zajet nemůže. Požadavek na změnu u jednoho spoje byl 
prověřen a zapracován. Provozní koncept bude doladěn. Nově od 1.1. 2022 je od PID 
navržen nový spoj na lince č. 705 v trase Močovice U váhy v 6.30 hod., Čáslav 
autobusové stanoviště v 6.40 hod. , Čáslav obchodní centrum v 6.44 hod. Starosta se 
obává, že půjde o nadstandart, o jeho ceně se bude jednat. Paní Vojtěchová uvádí, že 
občané ještě upozorňovali na zrušení autobusu v 5.00 hod. Navrhuje, aby odjezdy 
autobusů byly zveřejněny ve Čtvrtletníku.  Starosta dodává, že nyní bude jízdní řád 
aktualizován, poté připomínkován a potom  informace do čtvrtletníku uvede. Paní 
Vojtěchová upozorňuje, že hřiště na Cihelně je večer osvětleno 1 světlem. Ví, že bylo  
počítáno ve shodě všech s dalším světlem v rámci akce VO Stezka do Lán. Pan 
Chvátil vysvětluje, že stávající světlo osvítí jen část hřiště. Místostarosta uvádí, že je 
připraven kabel na druhý roh tohoto asfaltového hřiště. Dohodnuto, že světlo bude 
instalováno. Paní Vojtěchová se ptá na opravu hráze u rybníka. Starosta uvádí, že 
částečnou opravu hráze rybáři udělají, zásadní bude příští rok, protože se nepodařilo 
sehnat mechanizaci. Od prosince bude rybník napuštěn. K dotazu paní Vojtěchové na 
krám a hospodu odpověděl místostarosta, že nyní shání vhodný dotační titul, který 
nahradí ten nevyužitý předchozí, protože nemohlo být dodáno stavební povolení. Dalo 
by se možná využít výzvy z Národního plánu obnovy, aktuálně bude zastupitele 
informovat. Starosta dodává, že by mělo jít o takový dotační titul, který pokryje tepelné 
čerpadlo, protože koncem září 2022 stávající kotel nemá již odpovídající emisní třídu. 
Možnosti se budou hledat. Místostarosta informuje o dotaci na hasičské auto, která 
byla již několikrát zmiňována. U nás nešla využít, protože máme vozidlo mladší než r. 
2016, od příštího roku můžeme žádat. Dotace je složená ze 2 etap, část obdržíme od 
Generálního ředitelství HZS (450.000,-Kč) na nové auto. Až bude tento příslib, 
požádáme na Středočeském kraji, kde dostaneme maximálně 300.000,- Kč. Zbytek 
ceny do 1.000.000,- Kč doplatí obec. Časově tyto dotace na sebe nenavazují a reálně 
bude možné získat auto až v r. 2023. Šance na zisk dotace je pro hasiče dle 
místostarosty vysoká, protože náš sbor splňuje určité zařazení. Vánoční koncert je dle 
místostarosty zajištěn žesťovým  a houslovým souborem  ze ZUŠ Čáslav 19.12. 2021 
v 17.00 hod. na doporučení pan Chvátila. Pan Chvátil oznamuje termín rozsvěcení 
vánočního stromku na 28.11. 2021, předtím proběhne montáž jesliček. Pan Vlach 
informuje o problémech se sháněním plošiny na zdobení stromku, možnosti jsou již 
domluveny, současně by opravil i zatékání do dámských kabin na fotbalovém hřišti. 
Pan Chvátil a nájemce hospody zvou na muziku tuto sobotu. Paní Vojtěchová 
informuje o přání rodičů osadit fotbalové hřiště novými lavičkami, typově stejnými jako 
jsou nyní na novém herním hřišti. Ve shodě všech budou lavičky nakoupeny v počtu 
4-5 ks od dodavatele firmy Hras a instalovány na jaře. Starosta informuje, že herní 
hřiště ještě není předáno ani dokončeno, není upraven terén, nejsou zábrany pádu.      
 

Starosta zastupitelům poděkoval a zasedání zastupitelstva ukončil ve  21 hod. 31 min.    
 

 



 

 

Přílohy zápisu:  
1) Prezenční listina 
2) RO č. 06/21 
3) Návrh rozpočtu obce Močovice na r. 2022 
 
 

Usnesení formuloval pan Kos Milan dne 4.11.2021, zápis vyhotovila podle 
audiozáznamu paní Vojtěchová Věra dne  7.11.2021.    
 
 
..............................................                                                        …………………………………                                             
Starosta                                                                                Místostarosta 
 
 
…………………………………                                          ………………………………… 

Ověřovatel Truhlář Jaroslav                                                 Ověřovatel Chvátil Josef  


