
 

 

 
 
Zápis č. 21/07 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 

Obec Močovice  
Zastupitelstvo obce Močovice            
                                                              
                                                             
 
                                                             Zápis 
      ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice konaného dne 8. prosince 2021 
                                                  od 19,30 hod. v místní sokolovně 
 
Přítomno:         6 členů OZ  
Omluveni:        1 (pan Truhlář) 
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. Veškeré podklady 
k projednání byly v platných termínech zveřejněny. Předsedající schůze v úvodu 
konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné 
(§ 92 odst. 3 Zákona o obcích). Paní Vojtěchová si bude pořizovat audiozáznam pro 
účely zápisu, místostarosta pro ostatní.  
 

Určení ověřovatelů a zapisovatele  

Starosta navrhl ověřovateli p. Josefa Chvátila a p. Josefa Vlacha, zapisovatelkou paní 
Vojtěchovou.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Josefa Chvátila a p. Josefa Vlacha, 
zapisovatelkou paní Věru Vojtěchovou.  
Výsledek hlasování:        Pro       6     Proti    0      Zdrželi se   0   
Usnesení č. 86/21 bylo schváleno. 
 

I)  Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, zastupitelé ho předem obdrželi. 
Program rozšířil starosta o bod č. X, místostarosta o bod č. XI.    
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání: 

       I)  Schválení programu zasedání 
     II)  Kontrola usnesení z předchozího zasedání  
    III)  Rozpočtové opatření č. 07/21 
    IV)  Schválení Rozpočtu obce Močovice na r. 2022 
     V)  Schválení Rozpočtu MŠ na rok 2022  
    VI)  Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na r. 2022 
   VII)  Schválení darovací smlouvy MŠ 
  VIII)  Schválení OZV č. 01/21 o místním poplatku za obecní systém odpadového  



 

 

           hospodářství          
    IX)  Samovýroba palivového dřeva v obecních lesích   
     X)  Schválení plánu inventur za r. 2021 
    XI)  Dotované akce  
   XII)  Ostatní, závěr 
 
Výsledek hlasování:    Pro   6     Proti    0     Zdrželi se   0  
Usnesení č. 87/21 bylo schváleno. 

 
II) Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
Starosta informoval. Pronájem obecního pozemku č. 19/1 neschválen, další 
vyjednávání ze strany OÚ nebo starosty nebylo. Smlouva s ČEZ distribuce na zřízení 
věcného břemene na umístění stavby ČEZu a schválená smlouva o zřízení věcného 
břemene s Povodím Labe byly podepsány. Smlouva o společném zadání veřejné 
zakázky s KSÚS týkající se chodníku na Krchleby (investor obec) a silnice na Krchleby 
od mostu (investor KSÚS) podepsána. V režii obce je chodník, na akci je schválená 
dotace. Obec ji musí proinvestovat do konce příštího roku. Současně musí i KSÚS 
svoji akci úspěšně dotáhnout do konce. Starosta bude v jednáních pokračovat. Bylo 
schváleno, že pan Truhlář bude jednat s Dopravním inspektorátem Kutná Hora o 
změně dopravního značení v obci. Podklady se posuzují. K tomuto bodu starosta 
vysvětlil důvod změny schváleného textu usnesení OZ, která je součástí oficiálního 
zápisu. Dle starosty lze tak postupovat i do budoucna při jiných naprosto regulérních 
případech. Schváleno a vyvěšeno RO č. 06/21 a návrh rozpočtu obce na r. 2022. 
Starosta byl pověřen předložením návrhu vyhlášky o místním poplatku za odpady, 
OZV je připravena k projednání. OZ vzalo na vědomí technické posouzení objektu 
kabiny. Změna pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou je schválena, smlouva 
podepsána.  Schváleno zahájení prací na opravu komunikace za hřištěm k brodu na 
Klejnárce.    
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení 
ze zasedání OZ č. 21/06.  
Výsledek hlasování:   Pro       6     Proti     0          Zdrželi se     0 
Usnesení č. 88/21 bylo schváleno 
 

III) Rozpočtové opatření č. 07/21 

Starosta zdůvodnil proč zastupitelé obdrželi RO včera. Objasnil podstatu každého RO, 
kterým se upravuje rozpočet na daný rok tak, aby se blížil skutečnostem. Vysvětlil 
velké položky v příjmech od státu, výdajích obce, rovněž i očekávané pohyby toku 
peněz do konce roku. Objasnil celkové navýšení příspěvku na příspěvkovou organizaci 
MŠ Močovice v souvislosti se zvyšováním nákladů a snižováním vybraných 
rodičovských příspěvků souvisejících s pandemií covid. Celkový rozpočet bude 
přebytkový, poslední RO je ve schválené  kompetenci starosty obce.  Pan Titze se 
dotazuje na výdaj na nákup materiálu na rybník, na výši nájemného, proč nebyl 
napuštěn v minulých letech. Starosta uvádí, že napuštěn byl. Informuje jak rybáři 
opravili v listopadu hráz a nyní rybník napustili. Výdaj 1.371,-Kč byl za materiál při 
opravě hráze, jak bylo dohodnuto. Práci provedou rybáři, obec zaplatí materiál. 
Nájemní smlouva pro rybáře je dle starosty za 1,-Kč, pokud bude návrh na zvýšení, 
projedná se.  Zatím je platná stávající. Rybáři si platí výdaje za energie, starají se o 
rybník. Pokud bude dle starosty návrh od jiného zájemce o pronájem rybníku, bude se 
řešit.  Starosta ozřejmil podmínky výpovědi smlouvy o pronájmu rybníka. Informoval o 



 

 

plánované důkladné opravě hráze a výpusti rybníka, kterou rybáři nemohli provést 
letos na podzim a  odsouvají ji na příští rok. Nyní jen hráz zabezpečili stran úrazu. Dle 
starosty půjde o generální opravu i se základem a s opěrnou zídkou. Pan Vlach se 
zajímá o dotaci. Starosta uvádí, že toto již bylo 2x prověřeno, že musí být určitá 
mocnost bahna /40 cm/, aby bylo dosaženo na určitou finanční částku. Při odebrání  
bahna dojde k průsaku u jednoho z domů a s tím spojené finanční náklady budou 
nemalé. Dle starosty nejde nyní o nezbytně nutnou akci, se spoluúčastí obce nutno 
počítat. V běhu jsou jiné zásadnější akce, které budou vyžadovat spoluúčast obce. 
Pan Vlach upozorňuje, že i oprava hráze bude obec stát nemalé peníze a měla by se 
udělat pořádně. Místostarosta předpokládá částku 20.000-30.000,-Kč za beton. Pan 
Vlach připomíná, že ve Strategických dokumentech bylo počítáno i s folií, která zabrání 
průsaku. Starosta připomíná Strategické dokumenty, neshodu zastupitelů ve 
variantách řešení. Dle paní Vojtěchové se 40 lidí v Sokolovně na něčem dohodlo, na 
dalších zasedáních informovala o dotaci na geologický průzkum a odbahnění rybníků. 
Bylo dohodnuto, že priority obce jsou opravit hospodu a krám. Plánovaná oprava hráze 
by měla být dle zastupitelů řádně provedena. Starosta na příště domluví účast 
zástupce rybářů na zasedání OZ. Dle starosty budou v nákladech výkopové práce, 
beton do základů a výpusť. Pan Chvátil, paní Vojtěchová a pan Vlach nechtějí, aby se 
práce za 5 let prováděly znovu. Starosta uvádí, že záleží na dohodě zastupitelů. 
Oprava hráze byla nyní nutná z bezpečnostních důvodů,  plní účel na další 2-3 roky, 
než se bude např. uvažovat o dotaci. Starosta připomíná problém průsaku do okolního 
domu při zvyšování hladiny vody v rybníce, domluví účast zástupce rybářů na příštím 
zasedání OZ s představou rozsahu prací a cenovou relací.  
        
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 07/21 (příloha č. 2).  
Výsledek hlasování:    Pro   6          Proti    0            Zdrželi se    0 
Usnesení č. 89/21 bylo schváleno. 
 

IV) Schválení Rozpočtu obce Močovice na r. 2022 

Starosta zopakoval, že problematika návrhu rozpočtu obce byla vysvětlena, návrh byl 
vyvěšen. Zastupitelé obdrželi starostou navrhovanou úpravu rozpočtu týkající se 
změny v příjmech v 1. paragrafu a v odpovídajícím řádku výdajů, protože v mezidobí 
došlo k navýšení o schválenou finanční dotaci na opravu sálu sokolovny na příští rok. 
Na spoluúčast na akci má obec dostatečné úspory. Do konce roku se již s významnými 
výdaji dle starosty nepočítá, příjmy ze státního rozpočtu stále přicházejí.  Starosta 
objasnil důvod snížení položky ve výdajích za integrovanou dopravu (PID) z 90.000,-
Kč na 35.000,-Kč a princip výpočtu příspěvku obce na dopravu (obec je zahrnuta do 
kategorie, kdy 4 spoje na 1 lince jsou jako základ zdarma a každý další spoj jako 
nadstandart je zpoplatněný). Starosta vykomunikoval s PID, že spoj mimo náš katastr 
nebude účtován. Spoj 740 a 705 se vzájemně kryjí, proto byl 1 vypuštěn. Konečná 
verze je 1 nadstandartní spoj, v hodnotě 35.000,-Kč. Spoj v 6.30 hod. byl také 
vypuštěn. Po půl roce lze stále připomínkovat (jednak podle potřeby občanů a po 
dohodě s většími městy). Dle starosty si pohoršila sousední obec Vodranty a polepšila 
si Čáslav a Kutná Hora (díky modelu integrované dopravy).  Paní Vojtěchová 
upozornila na vhodnost rozdělení největší miliónové položky v příjmech, aby měl 
občan představu o dotacích a o daních od státu. Starosta uvádí, že ve Čtvrtletníku 
zveřejní OZV o odpadech a po dohodě zastupitelů i rozpočet s rozdělením podstatné 
příjmové částky na jednotlivé položky.  
 
Návrh usnesení: 



 

 

Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočet obce Močovice na r. 2022 (příloha č. 3). 
Rozpočet schvaluje na základě zveřejněného návrhu rozpočtu, k němuž veřejnost nevznesla 
žádné připomínky a akceptuje připomínky z řad OZ na snížení výdaje na dopravní obslužnost 
a zapracování dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace, včetně úpravy rozpočtové 
skladby dle platné vyhlášky.    
 
Výsledek hlasování:   Pro      6     Proti    0          Zdrželi se    0 
Usnesení č. 90/21 bylo schváleno 
 

V) Schválení Rozpočtu MŠ na rok 2022 
Starosta probral jednotlivé položky příjmů MŠ, vč. schváleného příspěvku obce 
v hodnotě 330.000,-Kč. Zastupitelé materiály obdrželi, bez připomínek. Starosta 
zdůraznil, že jde o příspěvkovou organizaci obce, jejíž rozpočet musí schválit OZ.     
   
Návrh  usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje vyrovnaný Rozpočet MŠ na r. 2022. Rozpočet byl 
schválen na základě zveřejněného návrhu rozpočtu MŠ. 
Výsledek hlasování:   Pro       6    Proti    0         Zdrželi se   0    
Usnesení č. 91/21 bylo schváleno 
 

VI) Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na r. 2022 
Starosta skladbu střednědobého rozpočtu objasnil, upozornil na možné zvyšování 
příspěvku obce pro MŠ s ohledem na zdražování a klesající příspěvky MŠ od rodičů 
z důvodů pandemie. Bez připomínek.     
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Močovice na r. 
2023-2025 na základě zveřejněného návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MŠ. 
Výsledek hlasování:  Pro        6      Proti     0          Zdrželi se       0      
Usnesení č. 92/21 bylo schváleno. 
 

VII) Schválení darovací smlouvy  MŠ 
Starosta specifikoval výši finančního daru od MAS Lípa pro MŠ Močovice, bude využit 
na nákup učebních pomůcek a výukového materiálu pro děti.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje přijetí  daru od MAS Lípa pro venkov  pro MŠ 
Močovice. Jedná se o dar neinvestičního charakteru ve výši 36.758,-Kč. Dle platnosti a 
účinnosti darovací smlouvy bude dar poskytnut dne 1.1.2022. Dar je poskytnut dobrovolně, 
souvisí s rozvojem vzdělání, jedná se o výukový materiál a učební pomůcky.   
Výsledek hlasování:  Pro         6     Proti     0         Zdrželi se       0 
Usnesení č. 93/21 bylo schváleno 
 

VIII)  Schválení OZV č. 01/21 o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství 
Vytvořenou smlouvu s dohodnutými úpravami zastupitelé od starosty obdrželi. Bez 
připomínek.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství (příloha č. 4). 
 
Výsledek hlasování:   Pro          6       Proti       0          Zdrželi se        0 



 

 

Usnesení č. 94/21 bylo schváleno 
 

 
IX) Samovýroba palivového dřeva v obecních lesích 

V rámci pěstebních zásahů v obecních lesích starosta navrhl vývraty, suché a 
poškozené stromy, označené obci přiděleným lesním hospodářem, nabídnout 
občanům k samovýrobě palivového dřeva za cenu 150,-Kč/plm. Zastupitelé souhlasí 
s těžbou dřeva pro místní občany. Pan Titze upozorňuje na úklid v lese po těžbě.  
Starosta toto zdůrazní ve Čtvrtletníku.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice v rámci pěstebních zásahů schvaluje samovýrobu palivového 
dřeva v obecních lesích za cenu 150,-Kč/plm.  

 
Výsledek hlasování:  Pro         6        Proti       0          Zdrželi se        0 
Usnesení č. 95/21 bylo schváleno 
 
X) Plán inventur k zajištění inventarizace k 31.12. 2021 
Starosta ustanovil jednotlivé inventarizační komise, zastupitelé byli seznámeni a 
poučeni, rovněž se směrnicí a vyhláškou. Předsedou je pan Titze.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Plán inventur k zajištění inventarizace k 31.12.2021 
(příloha č. 5).  
 
Výsledek hlasování:   Pro       6        Proti       0         Zdrželi se        0 
Usnesení č. 96/21 bylo schváleno 

 
XI) Dotované akce 
Místostarosta podal informaci o schválení známé dotace na opravu Sokolovny.  
Vysoutěžené sumy mohla paní účetní nyní zaúčtovat do rozpočtu příštího roku. 
Celková vysoutěžená cena je 2.521.284,-Kč, poskytnutá dotace je 1.971.678,-Kč a 
spoluúčast obce je 549.606,-Kč. Pan Titze a paní Vojtěchová upozorňují, že nyní v 
emailu od starosty je výše doplatku obce 446.000,- Kč. Starosta ověří u paní účetní je-
li započítáno DPH. Celkově jde o výhodnou 80% dotaci.  
Místostarosta dále informuje o přípravě dotace na pomník s panem M.Návrh 
obdélníkového základu pomníku a k tomu okolní ovál, vše z pískovce na míru 
s rozpočtem do 500.000,- Kč. Původní zadání předchozím projektantem byla jen 
opravu pomníku do 100.000,-Kč. Různé názory jsou i na statické posouzení 
podstavce.  Místostarosta ověřil, že dotace je do 80%, lze žádat i o sumu do kolem 
400.000-500.000,- Kč. Místo pískovce lze použít i levnější materiál, udělat např. jen 
zemní val. Součástí pískovcového podstavce i oválu by bylo i odvodnění  prostoru 
kolem pomníku a provedení zpevňovacího věnce místo lemu současných cihel, který 
zabezpečí stabilitu pomníku. Zdůraznění havarijního stavu pomníku bude i zárukou 
úspěchu získání dotace. Starosta upozorňuje i na rozdílné názory odborníků  na 
opravu podstavce a statiku pomníku. Vysvětluje záruky dané současným odborníkem 
na získání 80% dotace. Pan Titze se dotazuje na finanční ohodnocení odborníka. Dle 
místostarosty odborník připraví podklady bez finančního nároku a sami dotaci podáme. 
Pokud obdržíme dotaci, vyhlásíme výběrové řízení, dotyčný se bude účastnit soutěže, 
zárku výhry však nemá. Pokud uspěje a akci bude realizovat, bude zaplacen.  Pokud 
nebude dotace, ve shodě všech by se tato akce z vlastních zdrojů v této výši 



 

 

nerealizovala. Pan Titze je pro ohraničení pomníku kolem podstavce ve tvaru 
obdélníku, ne oválu. Paní Vojtěchová zdůrazňuje rozporuplné informace o podstavci a 
statice pomníku, rychlé rozhodování v krátkém čase bez podrobnějších informací 
v emailu, informace má nyní jen ze zasedání. Dle starosty by sondáže stály též nemalé 
finanční prostředky. Paní Vojtěchová původně navrhovala opravu pomníku do 
100.000,-Kč, nyní jde o vyšší částku. Dle ní je nutno uvažovat o nižších  příjmech od 
státu na příští rok, možné výdaje při technické havárii v obci, zvyšující se náklady na 
energie. Po debatě zastupitelů starosta shrnul, že na úpravě pomníku, podstavce a 
kruhovém  ohraničení jsme se již shodli, nyní je nutno pokračovat a zvážit žádost o 
dotaci. Cena pískovcových dílů vytesaných na míru je dle místostarosty orientačně 
250.000,- Kč. Paní Vojtěchová ještě upozornila na zachování historického rázu 
pomníku a okolí a možná posuzování odborem z MěÚ v Čáslavi. Starosta uvádí, že 
odborník k tomu informace i znalosti má, žádost  bude posuzována odborníkem z  
ministerstva obrany. Dále v debatě zastupitelů konzultovány i jiné materiály. Vzhledem 
k zachování historického rázu pomníku upřednostňují všichni zastupitelé pískovec. 
Místostarosta navrhuje požádat o dotaci. Bude-li  schválená, pak o jejím reálném 
využití může rozhodovat nové zastupitelstvo. Vlastní rozsah prací týkající se základu 
podstavce se rozkryje až při vlastní realizaci, část nevyužité dotace lze vrátit, některé 
práce se třeba realizovat nebudou. Dle místostarosty třeba mít v rozpočtu dostatečnou 
rezervu s ohledem na možné nenadálé výdaje při práci na podstavci, jejichž nutnost 
provádění se ozřejmí až při vlastní realizaci. Odborník dle místostarosty doporučuje 
ohraničení okolí pomníku ve tvaru oválu. Na tom se většina zastupitelů shoduje, pan 
Titze je pro čtvercovité ohraničení. Místostarosta bude mít k dispozici přesný 
položkový rozpočet do konce ledna 2022, jenž budou mít zastupitelé k dispozici. 
Pokud budeme úspěšní v získání dotace, tak vlastní realizace bude možná v roce 
2023. Nové zastupitelstvo potom položkový rozpočet posoudí, rovněž i realizaci 
opravy. Zastupitelé berou na vědomí navrženou orientační cenu opravy poslanou 
místostarostou ve výši do 500.000,- Kč, dotace ve výši 80%, spoluúčast obce 20%, 
možná realizace v r. 2023.  
Místostarosta podal informaci k hospodě a krámu. Vydané stavební povolení nabylo 
právní moci, platnost minimálně na 2 roky. Lze čerpat dotaci ze SFŽP (Národní plán 
obnovy). Možnost dotace pro obec je 40-100% z uznatelných nákladů. Podle firmy,  
která připravovala žádost, by byl nárok asi na 50% z uznatelných nákladů (týká se 
zateplení, topení). Chceme-li akci realizovat, musíme podle nových podmínek dotvořit 
stávající projektovou dokumentaci (PD) do fáze realizace stavby, vč. úpravy 
položkového rozpočtu. Souhlas s poskytnutím dotace se vydává hned tomu, kdo splní 
podmínky, jde o tzv. průběžný dotační titul. Teoreticky v létě 2022 bychom mohli mít 
informaci o zisku dotace. Poté se může vysoutěžit, do konce r. 2022 začít. Nebo vše 
bude v režii nového zastupitelstva. Celkový rozpočet akce podle současného 
položkového rozpočtu je kolem 12.000.000,-Kč. Záleží pak na vysoutěžené ceně, ta 
může být nižší. Dle starosty a místostarosty musíme být připraveni. Vše pak záleží na 
reálných cenách. Konečné  rozhodnutí bude na zastupitelstvu, jestli spoluúčast obce 
bude akceptovatelná. Dle místostarosty půjde o akci v horizontu až za 2 roky, nyní se 
dokončí rozpracované akce (chodníky, Sokolovna, cesta atd.), kde spoluúčast obce 
není vysoká. Úspory na účtech obce budou do konce roku asi 6 milionů. Místostarosta 
i starosta odůvodnili proč musíme do budovy hospody a krámu investovat, ve shodě 
všech zastupitelů. Vše lze překlenout i úvěrem, podobně jako tomu bylo v MŠ. 
Místostarosta shrnul. Upraví se PD, připraví se nový položkový rozpočet, lze realizovat 
do konce února 2022. Ve shodě všech přítomných zastupitelů.  



 

 

Místostarosta informoval, že dotace na cestu kolem Allia je vyúčtovaná, proplacená, 
vyhodnocená. Žádost o dotaci na opravu komunikace k brodu u Klejnárky je podána, 
rozhodnutí lze očekávat v polovině roku 2022. Lavičky na hřiště jsou koupené, 
uskladněné, na jaře 2022 budou instalovány.  
XII) Ostatní, závěr 
Starosta upozorňuje na příspěvky do Čtvrtletníku do 10.12. 2021. Paní Vojtěchová 
upozornila na nebezpečně vyčnívající šípkový keř u Na Obci, bude upraven. Dále 
tlumočila dotaz člena Sokola na auto, příslib získání vozu do 2 let je dle něj dlouhá 
doba. Místostarosta zopakoval dohodu OZ o předání současného  hasičského auta 
Sokolu Močovice v horizontu 2 let, o tom byl předseda Sokola Močovice informován a 
řešení mu vyhovovalo. Starosta potvrdil, že peníze na auto pro Sokol jsou stále 
vyčleněny, čeká jen na iniciativu ze strany Sokola, poté se dá o tom znovu uvažovat. 
Kvůli tomu OZ schvalovalo v létě i rozpočtové opatření. Dle pana Vlacha a pana 
Chvátila je hlavní problém se zodpovědností řidiče při řízení auta a převážení dětí. 
Rovněž kvalitní vůz je dnes za větší finanční obnos než je vyčleněno. Pan Vlach 
informoval o pracech na  opravě střechy na kabinách, bude v ní ještě pokračovat. 
Problém je s plošinou. Starosta uvádí, že finanční prostředky na techniku a materiál 
jsou vyčleněny, nabízí pomoc pracovníky. Pan Vlach informuje o možném prodeji nebo 
likvidaci hasičské boudy na hřišti.   Starosta informuje o dodělávkách na novém herním 
hřišti, oficiálně ještě není otevřeno. Paní Vojtěchová se dotazuje na nový traktůrek, 
ukazuje prospekt John Deer s výklopným zařízením. Starosta žádá všechny zjistit si 
informace na příště. V souladu všech jistě s vyklápěním do výšky, vyčleněno je 
500.000,-Kč. Vánoční koncert ZUŠ by se měl uskutečnit, záležet bude hlavně na 
epidemiologické situaci.   
 

Starosta zastupitelům poděkoval za iniciativu v tomto roce, popřál všem klidné, šťastné 
a veselé prožití vánočních svátků, hodně zdraví všem v novém roce.  
Zasedání zastupitelstva ukončil ve  21 hod. 44 min.    
 
Přílohy zápisu:  

1) Prezenční listina 
2) RO č. 07/21 
3) Rozpočet obce Močovice na r. 2022 
4) OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
5)  Plán inventur k zajištění inventarizace k 31.12.2021 

 
Usnesení formuloval pan Kos Milan dne 9.12. 2021, zápis vyhotovila podle 
audiozáznamu paní Vojtěchová Věra dne 11.12. 2021.    
 
 
..............................................                                                        …………………………………                                             
Starosta                                                                                Místostarosta 
 
 
…………………………………                                          ………………………………… 

Ověřovatel Vlach Josef                                                        Ověřovatel Chvátil Josef  


