Zápis č. 21/02 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice
Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice konaného dne 28. dubna 2021
od 19,30 hod. v místní sokolovně
Přítomno:
Občané:

7 členů OZ
pan Kvaček Miloslav, pan Kvaček Martin, 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 je přítomno 7 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 Truhláře Jaroslava
a pana Vlacha Josefa.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu pana Truhláře Jaroslava, pana Vlacha
Josefa a zapisovatelkou paní Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/21 bylo schváleno.

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

I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)
IX)
XI)
XII)
XIII)

Schválení programu zasedání
Kontrola usnesení z předchozího zasedání
Dodatek č. 16 ke smlouvě odpadech s AVE Čáslav
Schválení smluv dle Usnesení č. 7/21
Schválení Závěrečného účtu obce z r. 2020
Usnesení OZ č. 108/20 + záměr obce č. 2/21/Z/Blažek/
Záměr obce č. 3/21/Z
Záměr obce č. 4/21/Z
Bezúplatný převod pozemků parc.č. 901 a 988 do vlastnictví obce
Osvětlení stezky pro pěší do Lán
Podnět na pořízení změny ÚP obce
Jiné, závěr

Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
Usnesení č. 16/21 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

II) Kontrola usnesení z předchozího zasedání
Starosta konstatoval, že smlouva mezi Středočeským krajem a obcí o umožnění
realizovat stavbu byla schválena a podepsána. Inventarizační zpráva obecního
majetku za r. 2020 byla předmětem auditu. OZ uvolnilo částku 50.200,-Kč na odměny
příslušným občanům, výplata nyní probíhá. Schválení výše finančních příspěvků
z obecního rozpočtu na rok 2021 uvedeným žadatelům proběhlo, dnes bude schválení
smluv. Kupní smlouva s VHS Vrchlice Maleč a.s. s úpravou (předmětem prodeje a
koupě jsou i domovní čerpací stanice a podružné řady tlakové kanalizace) podepsána.
Schválen vítěz soutěže o veřejnou zakázku Dětské a workoutové hřiště Močovice,
schválena a podepsána smlouva o dílo mezi obcí a vítěznou firmou Hras, zařízení hřišť
s.r.o., Havířov. Nyní se schválené prvky instalují na dětské hřiště na Cihelňáku. Byl
schválen vítěz o veřejnou zakázku malého rozsahu na opravu komunikace na p.č.
1258, vč. SOD (smlouvy o dílo) s vítěznou firmou Stavitelství MUTL, s.r.o. Kutná Hora.
Při neúspěchu žádosti o dotaci bude řešeno levněji. Schváleno RO č. 2/21. Byl pověřen
operátor /Zmocnění AVE CZ/ ve věci třídící slevy na občana.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení
ze zasedání OZ č. 21/01.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/21 bylo schváleno

III) Dodatek č. 16 ke smlouvě o odpadech s AVE Čáslav
Starosta zaslal informační materiály k prostudování před schválením smlouvy. Sdělil,
že po propočtu oproti loňskému roku je rozdíl asi 21.000,-Kč. Zájmem obce i občanů
by mělo být produkovat co nejméně odpadů, do budoucna lze očekávat zvyšování
poplatků ze strany státu a snižování množství počtu kg směsného komunálního
odpadu produkovaných na občana v nižší sazbě. Vysvětlil výhodný vztah s firmou
AVE, která za odměnu od EKOKOMu (za třídění odpadů obcí) neúčtuje Močovicím
vývoz kontejnerů a množství tun. Oproti ostatním obcím tudíž uhradíme pouze
paušální částku 1000,-Kč/poplatníka, tedy 44.800,-Kč za 448 plátců. Diskuse se týkala
obsahu smlouvy (plateb za stavební odpad produkovaný obcí, plateb za svoz
velkoobjemového odpadu), celkově problematiky kolem odpadového hospodářství
v obci. Na podzim tomuto speciálnímu problému bude vyčleněno více času během
zasedání OZ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
obce
Močovice
schvaluje
Dodatek
č.
16
ke
Smlouvě
S/100183/05324204/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu,
uzavřené mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praha, provozovna Čáslav a obcí
Močovice.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/21 bylo schváleno

IV) Schválení smluv dle Usnesení č. 7/21
Starosta rozeslal zastupitelům návrh smlouvy o poskytnutí individuálních dotací
z rozpočtu obce pro dané subjekty v určité výši dle Usnesení č. 7/21. Paní Vojtěchová
nesouhlasí s datem vyúčtování dotace do 28.2. 2022 a navrhuje, aby vyúčtování bylo
podáno do 15. 1. nebo nejpozději do 31.1. 2022, protože vyúčtování dotace patří

zpětně do předchozího roku. Dále, aby jednotlivci předložili vyúčtování do měsíce od
skončení akce. Starosta vysvětlil, že pro jednotlivce je to splnitelné, ale pro velké
spolky ne. Místostarosta uvedl, že Sokol vede podvojné účetnictví, povinností účetní
je uzavřít účetnictví a podat daňové přiznání do konce března, každá účetní je plně
v měsících leden až březen vytížena, proto je nesmysl vyžadovat termín do 15.1. ani
do 31.1. a pro obec není rozdíl v tom, bude-li vyúčtováno koncem ledna nebo února.
Paní Vojtěchová vysvětluje, že má ověřeno, že 28.2. je pozdě, protože vyúčtování
dotace patří zpětně do předchozího roku, včetně event. vratky peněz. Dle ověření
obvyklou výši dotace pro SDH a Sokol není problém do konce ledna vyúčtovat. Pan
Vlach oponuje v tom, že nelze zaúčtovat hasičský ples, který se obvykle koná kolem
10.2. Starosta vysvětluje, že účetní je do konce ledna maximálně vytížena. Dle starosty
a místostarosty je vysvětlení paní Vojtěchové nedostatečné. Místostarosta uvádí, že
faktury mohou přicházet až do 15. ledna, mají až měsíční splatnost. Považuje
navrhovaný termín 31.1. paní Vojtěchovou za šikanu spolků, dle starosty je dodržení
nesplnitelné. Starosta konstatoval, že auditor k tomuto datu na této smlouvě
připomínky neměl. Připomínkoval vyúčtování, že musí obsahovat časové razítko. Jiné
požadavky ze strany auditora nebyly vzneseny. Pan Truhlář vyslovil podporu paní
Vojtěchové. Ta podala ústní protinávrh, aby v kap. III, bodě 1 bylo uvedeno datum
případného finančního vypořádání dotace do 31.1. 2022. Starosta nechává jednotlivě
pro všechny konkrétní subjekty a sumy hlasovat o protinávrhu paní Vojtěchové
s termínem vyúčtování do 31.1. 2022.
a) Návrh souhrnného usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvy č. 1/21, 2/21, 3/21, 4/21 a 5/21 o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu obce na r. 2021 na finanční částky dle Usnesení č. 7/21
s termínem finančního vypořádání do 31.1.2022.
Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 5 (Kos, Kořínek, Vlach, Chvátil, Titze) Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/21 nebylo schváleno

Starosta nechává hlasovat o původním návrhu smlouvy jednotlivě pro všechny
konkrétní subjekty a sumy s termínem vyúčtování do 28.2. 2022.
b) Návrh souhrnného usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvy č. 1/21, 2/21, 3/21, 4/21 a 5/21 o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu obce na r. 2021 na finanční částky dle Usnesení č. 7/21
s termínem finančního vypořádání do 28.2.2022.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 2 (Vojtěchová, Truhlář)
Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/21 bylo schváleno

V) Schválení Závěrečného účtu obce za r. 2020
Starosta zastupitelům potřebné materiály zaslal, měli možnost se seznámit
s průběžnou i konečnou zprávou proběhlého auditu, dle starosty nebyly shledány
téměř žádné podstatné nedostatky. Informoval zastupitele o nápravných opatřeních
k odstranění všech konkrétních nedostatků nebo chyb zjištěných při přezkoumání
hospodaření obce. Paní Vojtěchová upozornila, že na webu obce visí 2 auditní
dokumenty (9 a 10 stránkový) a ten s dalšími upozorněními na 10. stránce je pro
občany hůře na webu dostupný. Dle starosty jde o záměr, audit celý je pouze 9
stránkový a je ukončen podpisy. Upozornění na 10. stránce auditní zprávy starosta
okomentoval. Jde o nutnost časového razítka, které dokládá dodržení termínu
vyúčtování poskytnutých dotací. K doporučení vypracování formuláře k dokladování
dodržení podmínek dotace bude mít hlavní slovo předseda kontrolního výboru. Vedení

řádné pomocné evidence místních poplatků za tuhý komunální odpad a za psy bude
dle doporučení prováděno. Směrnice pro zadávání zakázky malého rozsahu nemusí
být dle starosty stanovena, jde jen o doporučení v auditní zprávě. Upozornění na
nutnost aktualizovat výši splátek úvěrů ve střednědobém výhledu rozpočtu obce je dle
starosty s ohledem na střednědobý výhled obtížné. Nutnost písemně informovat
zřizovatele MŠ o přidělení příspěvku, který byl dle starosty a místostarosty schválen
usnesením zastupiteli, ředitelka o něj žádá a je fyzicky přítomna jednání. Paní
Vojtěchová uvedla, že obec sice nemusí mít směrnici na zadávání malých zakázek na
obci, ale pro ochranu starosty a místostarosty by měla být prokazatelná při zadávání
malých zakázek zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákaz diskriminace,
př. jednoduchým formulářem jak se zadává, hodnotí s nastavenými pravidly. Starosta
i místostarosta ví jak se má postupovat a auditor formulář nedoporučil.
Návrh souhrnného usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Závěrečný účet obce Močovice za r. 2020 a
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradou.
b) Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Účetní závěrku obce, sestavenou
k 31.12.2020 s hospodářským výsledkem 642.061,58Kč.
c) Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace
Mateřská škola Močovice za r. 2020.
d) Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Hospodářský výsledek příspěvkové
organizace Mateřská škola Močovice za r. 2020 ve výši 42.388,76Kč.
.
e) Zastupitelstvo obce Močovice dodatečně schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/20.
f) Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Nápravné opatření k odstranění nedostatků,
zjištěných při přezkoumání hospodaření obce dne 24.3.2021 (příloha č. 2).
g) Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce schválením posledního
rozpočtového opatření v každém běžném roce.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/21 bylo schváleno

VI) Usnesení OZ č. 108/20
Starosta uvedl problematiku, informoval o výsledku komunikace s právníkem pana T.
B. Institut vydržení nebude uplatňován, dle starosty bylo žadatelem uznáno vlastnické
právo obce Močovice na parcelní pozemek č. 19 v KÚ Močovice. Bude požádáno o
odprodej vyspecifikované části parcely č. 19 podle geodetického zaměření na náklady
žadatele. Geometrický plán zastupitelé obdrželi. Pozemek je v něm rozdělen na 2
části, na jedné z nich stojí dům pana T. B. Prodej a odkup se dle zastupitelů uskuteční,
přesný záměr obce č.2/21 byl starostou vyspecifikován. K ceně pozemku uvedl
starosta, že obecně dohodnutá minimální cena je 100,-Kč/m2. Tento případ je dle
starosty specifický a jiný než předchozí, obecní úřad má k němu archivní doklady. Paní
Vojtěchová i pan Truhlář jsou pro stejnou cenu jako u předchozích prodejů
zastavěných obecních pozemků pro močovické občany, tj. 100,-Kč. Mistostarosta
upozornil na to, že každá cena, kterou schválí zastupitelé na přímý prodej, může být
kdykoli a kýmkoli v budoucnu napadnutelná jako neadekvátní v té době. V zájmu
kupujícího by mělo být to, aby to bylo nevratné. Zejména se obává napadnutelnosti při
schválení nízké ceny. Podal informace o současných cenách stavebních parcel na
Klukách - 750,-Kč/m2 a v Třebešicích – 1000,-Kč/m2, o cenách stavebních pozemků
v Močovicích před 3-4 lety, rozdíly jsou v nich velké. Proběhla debata zastupitelů,
starosta doporučil záměr obce schválit, ale nesouhlasil s navrženou částkou 100,Kč/m2 pozemku. Navrhl cenu ve výši 200,-Kč/m2 s vysvětlením, že obecní pozemek
byl zastavěn vědomě, a že obvyklá cena obcí prodávaných pozemků k zástavbě
překračuje 200,-Kč/m2. K této ceně se přiklání i místostarosta, s nutností tuto sumu

do budoucna ještě upravit. S cenou 100,-Kč souhlasí i pan Titze, pan Chvátil a pan
Vlach. Starosta upozornil při této příležitosti na na další možné případy. Při odkupu
druhé části vyměřeného pozemku parc. č. 19 panem T. B. by se dle starosty měla cena
ještě zvýšit. Starosta podal informace, že záměr bude nyní 15 dnů vyvěšen na úřední
desce, smlouva k podpisu bude připravena na červnové zasedání OZ, na žádost
žadatele bude zasedání OZ svoláno dříve.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Záměr obce č. 2/21/Z (příloha č. 3) .
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 1 /Kos/
Zdrželi se 1 /Kořínek/
Usnesení č. 22/21 bylo schváleno

VII) Záměr obce č. 3/21/Z
Starosta zopakoval, že materiály zastupitelům rozeslal. Týkají se bezúplatného
převodu pozemku parc. č. 702/6 o výměře 64m2 /ostatní plocha, silnice/ a pozemku
parc. č. 615/6 o výměře 18m2 /ostatní plocha, jiná plocha/ vše v k.ú. Močovice na
KSÚS. Dotazy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Záměr obce č. 3/21/Z (příloha č. 4).
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 23/21 bylo schváleno.

VIII) Záměr obce č. 4/21/Z
Předmětem záměru je vložit nepeněžitý vklad vodovodu a kanalizace Močovice lokality
V Lánech a Cihelna do Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, poté mohou
následovat další kroky ze strany VHS (př. finanční propočet akcií). Místostarosta
vysvětlil, že pro obec to nebudou peníze navíc, ale výhodou bude účast na schůzích
akcionářů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Záměr obce č. 4/21/Z (příloha č. 5).
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 24/21 bylo schváleno

IX) Bezúplatný převod pozemků parc. č. 901 a 988 do vlastnictví obce
Starosta objasnil, že jde o převod pozemků pod chodníky do vlastnictví obce od KSÚS.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje převod pozemků parc. č. 901 a 988 v k.ú. Močovice
do vlastnictví obce.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/21 bylo schváleno

X) Osvětlení stezky pro pěší do Lán
Starosta vyzval pana Truhláře. Ten uvedl, že prosazuje LED světla s elektrifikací do
země, má nabídku na 5 světel bez výkopových prací a bez DPH s kabelem do země
na 217.192,-Kč, vč. projektu. Místostarosta zaslal zastupitelům podklady k možné
výstavbě osvětlení stezky do lokality Lány solárními světly za 47.758,-Kč + DPH a
druhou nabídku na zasíťování veřejného osvětlení kabely do země za 130.274,-Kč +
DPH. Dále připomněl zastupitelům, že asi do 1 roku bude podle zatím vycházejícího
harmonogramu instalováno spolu s chodníkem na Krchleby i veřejné osvětlení podél

hlavní silnice. Znovu zopakoval, jestli je potřebné tuto stezku vůbec osvětlovat? Po
diskusi a ve shodě všech půjde o klasická světla s elektrifikací do země. Starosta
navrhuje, aby 1 světlo osvětlilo i vchod hřbitova. K cenám LED světel byly různé
cenové nabídky od nejlevnější z internetu po dražší, aby měli zastupitelé představu.
Místostarosta uvedl, že neměl rozpočet pana Truhláře předem k dispozici, nemůže ho
připomínkovat. Starosta požádal zastupitele lépe se připravit na tento problém na příští
zasedání a rozeslat materiály všem. Paní Vojtěchová požádala, aby se při těchto
výkopových pracech zavedla elektřina i ke studni na hřbitově k pohodlnějšímu čerpání
vody ze studny pro starší občany. Místostarosta uvedl, že vzhledem k tomu, že
budeme pokládat elektrické dráty veřejného osvětlení, které svítí jenom v noci, muselo
by jít o samostatnou přípojku, např. od Výborných. Též upozornil na to, že při pokládce
kabelu do země bude muset být připraven projekt, vyjádření dotčených orgánů,
sousedů atd. Domluveno bude na příštím zasedání. Nebylo hlasováno o usnesení.
XI) Podnět na pořízení změny ÚP /územní plán/ obce
Starosta uvedl problematiku a podnět majitelky pozemku parc. č. 991 a 994 na změnu
územního plánu pro výstavbu rodinných domků, inženýrských sítí a příjezdové
komunikace. Vysvětlil, že obec má v ÚP zhruba 16 parcel nad Cihelnou, 6 parcel
vpravo ve výjezdu na Třebešice (zde v soukromém vlastnictví), další soukromé
pozemky určené na zástavbu jsou nad čp. 129. Pan Vlach upozorňuje na vykupování
pozemků ve výjezdu na Třebešice vpravo. Dle starosty obec další pozemky na
stavební parcely nyní nepotřebuje a sám doporučuje nechat toto rozhodnutí na novém
zastupitelstvu. Názor místostarosty je zamyslet se jestli se jako obec chceme
neúčastnit na výstavbě takových lokalit. Pokud umožníme žádost o podnět změny ÚP,
měli bychom velice precizně vyspecifikovat podmínky zástavby, protože to s sebou
nese různá rizika po obec. V rozhodovacím procesu má hlavní slovo stavební odbor
MěÚ Čáslav a Středočeský kraj. Dle starosty by měly být využity nejdříve pozemky
uvnitř obce schválené v ÚP pro zástavbu. Zástupci majitelky pozemku parc. č.991 a
994 nabízejí obci Močovice novou kvalitní zástavbu pro obec se zaměřením na místní
mladé lidi, nejsou však schopni garantovat, že se bude stavět jen pro ně. Dle jejich
názoru zde v Močovicích stavební pozemky nyní nejsou. Starosta komentuje možnosti
obce dle ÚP s upřednostněním vytváření cenově dostupné zástavby především pro
močovické mladé občany. Opakuje, že pozemky pro výstavbu v současné době máme
a zastává názor, že rozhodovat by mělo nové zastupitelstvo. Pan Chvátil uvedl, že
nejdříve by se měly neobydlené domy uprostřed obce zabydlit. Místostarosta
rozvažuje, zda obec rozvíjet cestou satelitních městeček nebo dle něj spíše rozvojem
intravilánu, kde obec bude mít možnost ovlivnit jak cenu, tak obsazení parcel místními.
Pozemky v satelitech si spíše kupují movitější. Zájem obce by měl být i takový, aby se
kupující zapojili do místní komunity a dění v obci. Vzhled lokalit lze ze strany obce
z větší míry ošetřit. Zastupitele zajímá charakter domů, přístupová cesta, jiné garance.
Zástupci majitelky uvedených pozemků nemají nic proti rozumným podmínkám ze
strany obce. Místostarosta uvádí, že podobné dotazy budou kladeny všem žadatelům,
event. možným developerům do budoucna. Dle zástupců majitelky pozemků je vize
stavění RD asi na 10 let s pomalejším dokončováním vždy části projektu. Preferují
přírodní materiál dřevo, sklo, kámen se zachováním vesnického rázu staveb
odpovídající místní zástavbě. Místostarosta bere v úvahu, že žadatelů může být do
budoucna více a věc se musí řešit koncepčně, pro všechny se stejnými podmínkami a
mít dostatek informací, které nyní nemáme. Starosta není proti zástavbě jako takové,
ale upozorňuje na zdlouhavý proces změny ÚP, přičemž poslední slovo má
Středočeský kraj. Obec pozemky v ÚP pro zástavbu minimálně na 2 roky má. Paní

Vojtěchová preferuje v obci také stavební pozemky pro místní občany, zároveň má
ověřenou informaci, že tvorba nových zastavitelných ploch se má vázat na zastavění
alespoň 60-70% ploch stávajících již vymezených pro zastavění. Další rizikovou věcí
je trasa biokoridoru v této lokalitě. Dle názoru místostarosty se prodej v lokalitě Cihelna
osvědčil, protože více jak polovina jsou místní občané nebo z blízkého okolí. Dle
zástupců majitelky pozemků jsou v Cihelně stále parcely, na kterých se ještě nestaví.
Místostarosta uvádí, že takové podmínky byly stanoveny, jiné byly v Lánech a
upravené budou v nové lokalitě nad Cihelnou. Ve shodě nemají zastupitelé nic proti
zástavbě novými rodinnými domy a preferují je pro močovické mladé občany, přičemž
od stavebníků potřebují důvody. Místostarosta vyslovuje obavy, že stavebník typu
např. developera má jiné zájmy než naše obec a proto požaduje od zástupců majitelky
pozemků informace, vč. možných rizik a nechce o tomto rozhodovat narychlo na
dnešním zasedání. Starosta zastává názor, že když budou pouze 2 žádosti o stavební
parcelu z místních občanů, nebude obec investovat do 16 parcel pro cizí občany.
Stavebníky upozorňuje na to, aby se informovali předem na Kraji, je-li pořízení změny
ÚP v tomto případě vůbec reálné. Starosta tedy shrnuje požadavky zastupitelů a žádá
stavebníky, aby v elektronické podobě odeslali jejich vizi výstavby rodinných domů,
počet, typ, velikost, příjezdovou cestu, časový horizont uskutečnění akce a další dle
nich podstatné věci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice se seznámilo s podnětem na pořízení změny ÚP obce.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 26/21 bylo schváleno.

XII) Jiné, závěr
Starosta informuje o novém druhu komunikačního systému mezi občany a OÚ
Močovice přes mobil, i když v obci máme komunikační prostředky rozhlas a čtvrtletník,
ale do budoucna s rozvojem nových technologií je možno o tomto uvažovat. Vše by se
mělo zatím jen ověřit, náklady pro obec zatím nejsou žádné. Starosta bude občany
informovat ve Čtvrtletníku. Pan Vlach ověří ještě možnosti správce našich webových
stránek.
a) Mobilní rozhlas
Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce realizací komunikačního ekosystému
MOBILNÍ ROZHLAS.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 27/21 bylo schváleno

Starosta informuje o množících se nabídkách různých dodavatelů elektřiny pro obec.
Domluveno, že starosta osloví stávajícího dodavatele ČEZ s dotazem na snížení ceny
za dodávku elektřiny.
a) Změna dodavatele elektřiny
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce jednáním se současným dodavatelem
elektřiny o snížení ceny za její dodávku.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 28/21 bylo schváleno

Starosta informuje o nové ekonomce obce paní Haně Strnadelové, která je současnou
účetní MŠ, převezme agendu od 1.5. 2021. Předchozí ekonomka paní Andrea
Balharová nastupuje od září 2021 do trvalého pracovního poměru. Starosta informoval
o požadavku pana P. N., že řeka Klejnárka mu podemílá břeh a kácí se mu zeď.

Starosta mu doporučil obrátit se na Povodí Labe. Paní Vojtěchová upozornila, že
podemílání břehů Klejnárky je na více místech, i u čp. 147, kde pak hrozí sesunutí
silnice a s tím spojené zbytečné vyšší náklady. Mělo by jít v případě podemílání břehů
o systematické řešení s Povodím Labe. Starosta o tomto bude jednat s Povodím Labe.
Dále pan P. N. upozornil na psí exkrementy. Pan Chvátil upozorňuje na hluk
motorových pil v neděli v brzkých ranních hodinách, zakazovat nechce, nechává na
uvážení občanů. Dle starosty bude řešeno anketou nebo krátkým požádáním ve
Čtvrtletníku. Pan Vlach požádal o opravu poničeného záchytného pletiva na
fotbalovém hřišti, starostou pověřen o vyspecifikování materiálu a prací. Starosta
připomíná i poničenou hasičskou boudu na materiál na hřišti, kterou je třeba obnovit.
Pan Chvátil má představu i posezení s přístřeškem a na kočárky. Místostarostou
osloven pan Titze o jednoduchou projektovou dokumentaci. Starosta připomíná
bezpečnost vrat u hasičárny. Pan Vlach uvádí, že jsou vyspraveny, ale stále jsou
staré. V plánu je dle starosty rekonstrukce celého objektu. Vedlejší objekt separační
středisko u hasičárny je dle místostarosty využit obcí pracovníkem panem P. T.,
druhou část užíváme k uskladnění starého nábytku. Místostarosta informuje o podání
žádosti o dotaci na zkulturnění fotbalových šaten s vybudováním 45 šatních boxů pro
hráče. Další dotace byla podána na vybavení jednotky SDH (pořízení 2 stanů, nové
centrály a dalších drobností). Jedle vedle kaple je vysazena-cenově asi do 3000 Kč.
Žádost o dotaci na hospodu a obchod je podána, nyní se kontroluje. Stavební povolení
na chodníky na Krchleby nabylo právní moci, žádost o dotaci podána. Na ministerstvo
pro místní rozvoj byly podané žádosti o dotaci na silnici k Alliu, na dětská hřiště a
rekonstrukci v Sokolovně. Seznam úspěšných žadatelů bude zveřejněn 31.5. 2021.
Další informace byla o vypisovaných dotacích na bytové domy s péčí o důchodce. Je
třeba se zamyslet a event. do konce roku připravit projekt do fáze projektové
dokumentace. Místostarosta podal informaci o probíhajících pracech na dětském hřišti
na Cihelně v akci Z, která se provádí bez dotace. Pokud ji obec dostane, budou se
instalovat další herní prvky na fotbalovém hřišti. Montáž prvků na Cihelně je prováděna
svépomocí za kontroly technika, který pak vystaví bezpečnostní certifikát. Garance je
zajištěna firmou HRAS jak bylo vysoutěženo, rovněž za provedení práce a usazení
prvků dle starosty i místostarosty ručí firma.
Starosta zastupitelům poděkoval a zasedání zastupitelstva ukončil ve 22.42 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Nápravné opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání
hospodaření obce dne 24.03.2021
3) Záměr obce č. 2/21/Z
4) Záměr obce č. 3/21/Z
5) Záměr obce č. 4/21/Z
Usnesení formuloval pan Kos Milan, zápis vyhotovila podle audiozáznamu paní
Vojtěchová Věra, dne 2.5. 2021
..............................................

…………………………………

Starosta

Místostarosta

…………………………………

…………………………………

Ověřovatel Truhlář Jaroslav

Ověřovatel Vlach Josef

