
 

 

 
 
Zápis č. 22/01 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 

Obec Močovice  
Zastupitelstvo obce Močovice            
                                                              
                                                             
 
                                                             Zápis 
      ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice konaného dne 16. února 2022 
                                                  od 19,30 hod. v místní sokolovně 
 
Přítomno:         4 členové OZ  
Omluveni:        3 (pan Vlach, Titze a 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 přítomni budou 4 členové zastupitelstva, nepřítomní omluveni, 
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. Miroslava Kořínka a p. Josefa Chvátila, zapisovatelkou 
paní Vojtěchovou.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Miroslava Kořínka  a p. Josefa 
Chvátila, zapisovatelkou paní Věru Vojtěchovou.  
Výsledek hlasování:        Pro       4     Proti    0      Zdrželi se   0   
Usnesení č. 01/22 bylo schváleno. 
 

I)  Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, zastupitelé ho předem obdrželi. 
Program rozšířen nebyl.    
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání: 
 

       I)  Schválení programu zasedání 
     II)  Kontrola usnesení z předchozího zasedání  
    III)  Obecní rybník  
    IV)  Investiční záměr a finanční bilance na pomník padlým  
     V)  Rozpočtové opatření č. 08/21 
    VI)  Rozpočtové opatření č. 01/22 
   VII)  Schválení zadávací dokumentace výběrových řízení /akce silnice III/33721    



 

 

           a chodník 
  VIII)  Dodatek č.17 ke smlouvě s AVE CZ 
    IX)  Memorandum o partnerství a spolupráci mezi obcí, Elektrárnami    
           Opatovice, s.r.o. a AVE CZ odpadové hospodářství, a.s. 
     X)  Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce /věcné břemeno/ 
    XI)  Sponzorská smlouva se ZDV Krchleby, a.s. 
   XII)  Dodatek č. 1 ke Smlouvě s Arriva autobusy 
  XIII)  Dodatek č. 1 ke Smlouvě se Středočeským krajem /ID SK/ 
  XIV)  Dohoda o ukončení smlouvy se Středočeským krajem /ID SK/ 
   XV)  Záměr obce č. 1/22/Z 
  XVI)  Schválení vítěze výběrového řízení na akci Oprava komunikace na parc.  
           č. 1250 a smlouvy o dílo   
 XVII)  Finanční příspěvky z rozpočtu obce na r. 2022   
XVIII)  Odměny občanům za r. 2021  
  XIX)  Inventura za r. 2021 
   XX)  Pořízení zahradního traktoru do majetku obce 
  XXI)  Ostatní, závěr 
 
Výsledek hlasování:    Pro   4     Proti    0     Zdrželi se   0  
Usnesení č. 02/22 bylo schváleno. 
 

II) Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
Starosta konstatoval. Schváleno RO č. 07/21, rozpočet obce Močovice na rok 2022, 
rozpočet MŠ, střednědobý výhled rozpočtu  MŠ, darovací smlouva MŠ Močovice, OZV 
č. 01/21 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Schválena 
cena za 1 plm palivového dřeva, odsouhlasen plán inventur.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení 
ze zasedání OZ č. 21/07. 
Výsledek hlasování:   Pro     4       Proti     0          Zdrželi se     0 
Usnesení č. 03/22 bylo schváleno 
 

III) Obecní rybník 
Starosta pozval hospodáře čáslavských rybářů p.  P., ten má představit práce na 
našem rybníku. Bude zařazen až se dostaví. Pozn. zapisovatelky - do konce zasedání 
se nedostavil.  
 
IV) Bod Investiční záměr a finanční bilance na pomník 
Potřebné materiály k žádosti o dotaci zastupitelé obdrželi, první finanční nástřely 
opravy pomníku dle starosty byly kolem 120.000,- Kč. Po nárůstu cen, dalších 
specifikacích zastupiteli a uplatnění znalostí odborníka jde o částku přibližně do 
450.000,-Kč s DPH. Dle místostarosty jde o kompletní přípravu k žádosti o dotaci. 
Ministerstvo obrany rozhodne do konce roku. Event. vysoutěžená cena se 
předpokládá nižší. Upřesněn dotaz p. Vojtěchové na opravu základu pod pomníkem – 
dle místostarosty se uvidí až podle skutečnosti, o event. porušení základu pod 
pomníkem bude zastupitele informovat odborník, podle skutečnosti bude zastupiteli 
potom rozhodnuto. V investičním záměru se dle místostarosty počítá s odsekáním 
cihel a provedením zpevňovacího věnce. Předpokládá se, že manipulace s pomníkem 
nebude.  
 



 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje předložený  investiční záměr na pomník padlým.  
Výsledek hlasování:   Pro     4      Proti    0          Zdrželi se    0 
Usnesení č. 04/22 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje předloženou finanční bilanci na pomník padlým. 
Výsledek hlasování:   Pro     4        Proti     0          Zdrželi se       0 
Usnesení č. 05/22 bylo schváleno 
 
V) Rozpočtové opatření č. 08/21 
Šlo o poslední RO v roce 2021, jeho podstata starostou vysvětlena, rozpočtované 
údaje by se jím měly maximálně přiblížit skutečnosti. Jde o běžnou účetní úpravu 
rozpočtu ke konci roku.     
 
Návrh  usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 08/21 (příloha č. 2), 
schválené starostou obce na základě Usnesení č. 21/21. 
Výsledek hlasování:   Pro     4      Proti    0         Zdrželi se   0    
Usnesení č. 06/22 bylo schváleno 

 
VI) Rozpočtové opatření č. 01/22 
Položky probrány starostou. Výdaje použity na zabezpečení obchodu po krádeži, na 
násypku do kotle v MŠ, potřebný materiál a práci na bannery na hřišti, úhradu vody a 
energie, věcné břemeno pod lávkou u mostu na Krchleby pro Povodí Labe. Výdaj pro 
myslivce za práci na protierosním kanálu, za opravu hasičského automobilu. Nákup 
antigenních testů pro MŠ a pro OÚ dle vládních nařízení. Nákup účetního programu 
na zpracování mezd.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 01/22 (příloha č. 3). 
Výsledek hlasování:  Pro      4     Proti      0          Zdrželi se       0      
Usnesení č. 07/22 bylo schváleno. 
 

VII) Schválení zadávací dokumentace výběrových řízení /akce silnice III/33721 a 
chodník/ 
Starosta vysvětlil, že jde o společnou akci KSÚS Středočeského kraje a obce Močovice 
na opravu silnice od MŠ na Krchleby spolu s chodníkem. Do výběrové komise 
jmenován starostou místostarosta. Na akci oprava silnice KSÚS vymezeny finanční 
prostředky ve výši cca 29 milionů, předpoklad dokončení do konce roku spolu 
s opravou chodníku, ta je v režii obce. Dle starosty je nyní nutno schválit zadávací 
dokumentaci a akci posunout směrem k VŘ. Místostarosta vyzdvihl zásluhy starosty 
na tom, že akce je od 12/21 posunuta již do fáze VŘ.  Doba trvání 9 měsíců, akce bude 
rozdělena na 3 etapy.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Pověření komisí, Výzvu k podání nabídky a Smlouvu 
o dílo na stavební práce.    
Výsledek hlasování:  Pro      4      Proti     0         Zdrželi se       0 
Usnesení č. 08/22 bylo schváleno 
 

 



 

 

 
VIII) Dodatek č. 17 ke Smlouvě s AVE CZ, s.r.o. 
Starosta dodatek okomentoval, došlo k navýšení ceny, navrhuje schválit. Další 
navyšování lze v příštích letech očekávat.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 17 ke Smlouvě 
S/100183/05324204/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu, 
uzavřený mezi obcí a AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o..  
Výsledek hlasování:   Pro     4            Proti       0          Zdrželi se        0 
Usnesení č. 09/22 bylo schváleno 
 

IX) Memorandum o partnerství a spolupráci mezi obcí, Elektrárnami Opatovice, 
s.r.o. a AVE CZ  
Podklady zastupitelé dostali, starosta navrhuje memorandum s EOP spolu s AVE 
uzavřít. Jde pouze prohlášení o záměru investice EOP do spalovny, bez vytváření 
závazných povinností pro účastníky memoranda do budoucna.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Memorandum o partnerství a spolupráci při 
systémovém řešení  odpadového hospodářství obce Močovice, uzavřené dle ust. § 1746 odst. 
2 z č. 89/2012 Sb., OZ mezi obcí, Elektrárnami Opatovice, a.s. a AVE CZ odpadové 
hospodářství, s.r.o..  
Výsledek hlasování:  Pro      4           Proti       0          Zdrželi se        0 
Usnesení č. 10/22 bylo schváleno 
 

X) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohoda o umístění 
stavby s ČEZ Distribuce, a.s. 
Starosta objasnil, že  jde o přeložení kabelu u vodárny ZDV Krchleby v Krchlebské 
Cihelně, v místě budování budoucího poldru pro obec. Navrhuje schválit.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a Dohodu o umístění stavby č. : IZ-12-6002667/VB03 Močovice pč. 1252 a 1181 – 
přeložka vedení knn, uzavřenou mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s..  
Výsledek hlasování:   Pro      4         Proti       0         Zdrželi se        0 
Usnesení č. 11/22 bylo schváleno 
   

XI) Sponzorská smlouva se ZDV Krchleby,a.s. 
Dle starosty vyčerpáno asi 20.500,-Kč, byla možnost vyčerpat 25.000,- Kč. Využití je 
především na zemní práce, na úklid obce úklidovým vozem, dovoz, odvoz materiálu. 
Pan Chvátil navrhuje část peněz využít na techniku potřebnou na opravu pletivové sítě 
na fotbalovém hřišti, materiál je již nakoupen. Starosta vysvětluje, proč nebylo 
uskutečněno na podzim 2021. Rovněž informuje o sezonních potřebách ZDV Krchleby 
s ohledem na využití své techniky. Vše lze dohodnout podle podmínek ZDV Krchleby. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Sponzorskou smlouvu 2211724, uzavřenou mezi obcí 
a ZDV Krchleby, a.s.. 
Výsledek hlasování:  Pro      4       Proti     0           Zdrželi se        0 
Usnesení č. 12/22 bylo schváleno 
  

 



 

 

XII) Dodatek č. 1 ke smlouvě s ARRIVA autobusy, a.s. 
Starosta uvedl problematiku týkající se schválené, ale ještě neodeslané  předchozí 
smlouvy s ARRIVOU, informoval o navazujících jednáních, o smlouvě s PID, 
zopakoval informace z předchozích zasedání.  Doporučil pro vyrovnání s ARRIVOU   
schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě s ARRIVOU. Bez připomínek ze strany zastupitelů.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č.651/054/2021 o veřejných 
službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní 
dopravou, uzavřené mezi obcí a ARRIVA autobusy, a.s.. 
Výsledek hlasování:  Pro      4      Proti     0           Zdrželi se       0    
Usnesení č. 13/22 bylo schváleno 

 
XIII) Dodatek č. 1 ke smlouvě se Středočeským krajem / ID SK/ 
Bod navazuje na předchozí, starostou podstata vysvětlena, doporučeno schválit ke 
konečnému finančnímu vypořádání s PID za rok 2021. Bez připomínek.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování 
a spolufinancování dopravní obslužnosti, uzavřené mezi obcí a Středočeským krajem. 
Výsledek hlasování:   Pro     4     Proti     0           Zdrželi se       0 
Usnesení č. 14/22 bylo schváleno 
 
XIV) Dohoda o ukončení smlouvy se Středočeským krajem /ID SK/ 
Bod navazuje na předchozí dva body. Doporučeno schválit. Pro tento rok bude 
doručena smlouva s PID.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o spolupráci při 
zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti, uzavřené mezi obcí a Středočeským 
krajem. 
Výsledek hlasování:   Pro    4    Proti      0           Zdrželi se       0 
Usnesení č. 15/22 bylo schváleno   
 

XV) Záměr obce č. 1/22/Z 
Starosta vysvětlil důvod vyvěšení tohoto záměru 15 dní před zasedáním. Týká se 
bezúplatného převodu obecního pozemku č. 702/6 o výměře 64 m2 pod tělesem 
silnice na Krchleby na KSÚS. Podobně převede bezplatně KSÚS na obec pozemky 
pod chodníky.  Bez připomínek.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Záměr obce č. 1/22/Z (příloha č. 4). 
Výsledek hlasování:  Pro     4   Proti     0           Zdrželi se       0 
Usnesení č. 16/22 bylo schváleno   
 

XVI) Schválení vítěze výběrového řízení na akci Oprava komunikace na parc. č. 
1250 a smlouvy o dílo   
Starosta informoval o otevírání obálek před dnešním zasedáním. Místostarosta 
informuje o vítězi s nejnižší cenovou nabídkou 1.778.700,- Kč vč. DPH Silnice Čáslav 
s.r.o. Komise s nimi doporučuje uzavřít SOD. Jde o komunikaci od čp. 31 k brodu řeky 
Klejnárky.  
 



 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje jako vítěze výběrového řízení na akci Oprava 
komunikace na parc. č. 1250 firmu Silnice Čáslav  s nejnižší nabídnutou cenou. Současně 
schvaluje  Smlouvu o dílo na uvedenou akci, uzavřenou mezi obcí a firmou Silnice Čáslav 
v ceně 1 778 700,- Kč s DPH.   
Výsledek hlasování:  Pro      4   Proti    0         Zdrželi se       0 
Usnesení č. 17/22 bylo schváleno 
 

XVII) Finanční příspěvky z rozpočtu obce na r. 2022 
Dle starosty je pro zájemce o dotace vyčleněno 150.000,- Kč. Vyúčtování žadatelů za 
rok 2021 je ze strany účetní dokončeno. Nové smlouvy budou schváleny příště. Sokol 
žádá o 48.000,-Kč na celoroční sportovní činnost oddílu kopané a stolního tenisu (asi 
o 8.000,-Kč méně než na rok 2021). Odsouhlaseno ve shodě všech. SDH má finanční 
požadavek na 30.000,- Kč s celoročním rozpočtem na tento rok 67.000,- Kč.  
Odsouhlaseno. V případě potřeby nenadálých vyšších výdajů (př. porucha stříkačky 
při soutěžích) se musí s obcí dořešit. Paní Jaromíra Nevolová požaduje na dopravu 
autobusem a vstupné dětem na plánovaný výlet v 8/22 pro děti a rodiče 25.000,- Kč 
s celkovými náklady 27.000,- Kč. Odsouhlaseno 30.000,-Kč (rezerva na výlet a na 
nedělníčky). Pan Miroslav Paták na turnaj malá kopaná na Cihelně žádá o 10.000,- 
Kč, celkové náklady jsou 25.000,- Kč. Odsouhlaseno ve shodě všech 25.000,- Kč. Pan 
Chvátil žádá o 7.000,- Kč na plánované společenské akce, peníze vyčerpá jen bude-li 
akce uskutečněna. Odsouhlaseno ve shodě všech 10.000,- Kč.  Celkem odsouhlaseno 
na dotacích pro spolky a jednotlivce z obecního rozpočtu 143.000,- Kč.   Pan Chvátil 
upozorňuje starostu na nekalosti mladíků - vystříkané hasící přístroje, špinavá fasáda 
na Sokolovně od antuky. Starosta sjedná nápravu. Místostarosta dává informace 
k Sokolovně, za měsíc bude předáno staveniště. Navrhuje wapkou umýt znečištěnou 
(omyvatelnou) zadní stěnu Sokolovny, vymalovat sál po rekonstrukci. Ve shodě všech 
vymalovat celou Sokolovnu, např. ve II etapách. S ohledem na využívání Sokolovny 
při soutěžích stolního tenisu na krajské úrovni navrhuje dostavět sprchový kout 
v místnosti WC za výčepem. Vyspecifikován sprchový kout s 1 krycí stěnou a bez 
vaničky vpravo  místo nynější skříně přímo na místě během zasedání. Ve shodě všech 
opravit vlhké rohy při celkové rekonstrukci. Místostarosta předpokládá dobrou izolaci 
stěn podříznutím a speciálním nástřikem, domluví obklady stěn ve výčepu dlaždicemi 
místo dřevěných desek.  Navýšení bude naceněno.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje finanční příspěvky na nevýdělečné akce pro veřejnost 
z rozpočtu obce na r. 2022 níže uvedeným žadatelům:     
SOKOL Močovice, z.s.                                       …. 48 000,-Kč 
SDH Močovice                                                   …. 30 000,-Kč 
Jaromíra Nevolová                                           …..  30 000,-Kč  
Miroslav Paták                                                 .….. 25 000,-Kč 
Josef Chvátil                                                      …  10 000,-Kč 
Výsledek hlasování:  Pro     4    Proti     0       Zdrželi se       0 
Usnesení č. 18/22 bylo schváleno 
 
XVIII) Odměny občanům za r. 2021  
Starosta zopakoval výši ocenění občanů v minulém roce za práci navíc pro obec.  Ve 
shodě všech zastupitelů většinou navýšeno, starostou i místostarostou navržena nová 
jména se zdůvodněním odměny pro ně. Zastupitelé si jejich přístupu váží, ocenění je 
jen symbolické. Viz příloha č. 5.   
 



 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje uvolnění finanční částky 78.000,-Kč z rozpočtu obce 
na odměny občanům za činnost v r. 2021 dle přílohy č. 5.  
Výsledek hlasování:   Pro      4     Proti      0      Zdrželi se     0 
Usnesení č. 19/22 bylo schváleno 
 

XIX) Inventura za rok 2021 
Starosta podává informaci od předsedy inventarizační komise pana Titze, protokol je 
většinou členů podepsán, inventura dokončena, závady ani rozdíly nezjištěny. Bude 
do příště dokončeno. Navrhuje inventuru schválit.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Zápis o provedení periodické inventury majetku obce 
Močovice k 31.12.2021. 
Výsledek hlasování:   Pro     4      Proti      0      Zdrželi se     0 
Usnesení č. 20/22 bylo schváleno     
 

XX) Pořízení zahradního traktoru do majetku obce 
Starosta zkonstatoval, že v úvahu by mohly přicházet zastupiteli navržené stroje John 
Deere, MP 122 a Starjet. Zastupitelé by se měli shodnout na typu a poté proběhne VŘ. 
Starosta má k dispozici ceny ceníkové, nabídkové budou ještě nižší. Proběhla diskuse 
ke kvalitám všech strojů, k homologační sadě, k nutnosti mít řidičský průkaz skupiny 
B. Paní Vojtěchová je pro kvalitní stroj na bytelném podvozku, i když bude dražší. Není 
pro traktůrky typu SECO ani Starjet. Pan Chvátil vyhraněn není, upozorňuje na 
stávající příslušenství, bude-li se moci u nového traktůrku využít. Starosta uvádí, že se 
současné příslušenství ke stávající sekačce Starjet hodí, k traktůrku John Deere i HP 
se musí dokoupit. Paní Vojtěchová uvedla, že má informaci, že nový propagovaný typ 
traktoru Strajet nyní vyzkoušený. Nemá kvalitní podvozek šasi, výhoz trávy je sypán 
za záda,  není možnost sypat z jakékoli výšky, jen z koncové. Nevysune koš minimálně 
50 cm dozadu do kontejneru, má nízkou hmotnost, je nestabilní, vysoké namáhání ve 
zdvihu, posun koše lany a řetízky. Dle paní Vojtěchové je to nekvalitní stroj, peníze do 
něj investované, jsou dle ní vyhozené. Starosta vyzdvihuje  příznivou cenu a namítá, 
že traktůrek tohoto typu již obci více jak 10 let slouží.  Paní Vojtěchová upozorňuje na 
opakované opravy stávajícího traktůrku, požaduje dostupnost servisního  střediska 30-
40 km. Starosta je pro ukázku všech strojů. Místostarosta shrnuje požadavky na 
traktor, a to  nutnost vyklápění, trvanlivost min. 10 let, minimální údržbu, nepožaduje 
špičkovou značku. U traktoru John Deere upozorňuje na vysokou cenu za motohodinu 
950,-Kč+DPH, též nemalé servisní ceny. Dále uvádí, že pro běžnou údržbu obce 
Močovice stačil po dobu 12 let traktůrek Starjet, nemusíme mít špičkovou techniku.  Za 
cenu traktoru John Deere dle místostarosty pořídíme pro obec 2,5 traktůrku typu 
Starjet. Starosta uvádí, že John Deere se na naše chodníky nevejde. Dle místostarosty 
i starosty by měla debata směřovat k tomu, co je pro obec výhodnější. Paní Vojtěchová 
uvádí, že ona vidí na prvním místě kvalitu a tam musíme počítat s vyšší cenou. 
Starosta podporuje exkurzi do Čechtic s prohlídkou všech strojů, kde si technická data 
ověří. Nízká cena samozřejmě nutí k obezřetnosti. Se současným traktůrkem jsme na 
obci byli 12 let spokojeni. Debatována i problematika řidičského průkazu na traktůrek 
a dle starosty obtížnost získat pracovní obsluhu. Je spokojen s pracovníky i stylem 
zabezpečování sekání na obci.          
 
 
 



 

 

XXI) Ostatní, závěr 
Starosta informoval o možném kontaktování majitelů pozemků Pod trninkami firmou 
z Litomyšle, která připravuje projektovou dokumentaci na navazující komunikaci na 
naše místo bioodpadu až ke spojnici Čáslav Třebešice. V rámci komplexně 
pozemkových úprav toto řeší Pozemkový úřad. Další debata proběhla k MDŽ, hudba 
je objednána na 12.3. 2022. Starosta zjistí stanovisko hygieny, lze pružně podle 
epidemiologické situace vyhlásit místním rozhlasem nebo též těsně před termínem 
odvolat. Starosta podal informaci k vodoměrům, tu se dozvěděl až tento týden před 
zasedáním. VHS požaduje vodoměry na dálku odečitatelné. Vodoměry u městského 
řádu vymění VHS zdarma. Vodoměry u vlastních studní vyžaduje VHS po občanech 
vyměnit též, ale za vlastní a nemalé peníze. Starosta uvádí, že nic takového ve 
smlouvě není a je zbytečné platit velkou sumu za takový vodoměr. Starosta domluvil, 
že 1x za rok budou tyto vodoměry odečteny pracovníkem z obce a nahlášeny na VHS. 
V případě nejasností se mají občané  obracet na starostu obce. Pan Chvátil připomíná 
úpravu terénu kanálu na hřišti.  
Mistostarosta informoval o rozběhnutých akcích. Ohledně Sokolovny, chodníků a 
silnice na Krchleby viz předchozí body. Informoval o žádosti na dotaci na nový 
hasičský automobil zhruba za 1 milion z prostředků Generálního ředitelství hasičského 
sboru (příspěvek 450.000,- Kč) a Středočeského kraje (450.000,- Kč), za přispění obce 
zhruba 100.000,-Kč. Vůz bude vyspecifikován. Na dokumentech akce hospoda a krám 
se pokračuje. Do konce května se požádá o dotaci. Vysoutěženou akci veřejné 
osvětlení Lány (stezka do Lán) začne firma provádět ihned jak počasí dovolí. Na 
rekonstrukci spodní a poslední zdi na hřbitově zatím  nejsou vypsány žádné zajímavé 
dotace. Pravděpodobně už toto bude řešit další zastupitelstvo, možná i ze svých 
finančních prostředků.  
 
Starosta zastupitelům poděkoval a zasedání zastupitelstva ukončil ve 21.45 hod.  
 
Přílohy zápisu:  

1) Prezenční listina 
2) Rozpočtové opatření č. 08/21  
3) Rozpočtové opatření č. 01/22 
4) Záměr obce č. 1/22 
5)  Odměny občanům za činnost v r. 2021 

 
Usnesení formuloval pan Kos Milan dne 18.2. 2022, zápis vyhotovila podle 
audiozáznamu paní Vojtěchová Věra dne  20.2. 2022    
 
 
..............................................                                                        …………………………………                                             
Starosta                                                                                Místostarosta 
 
 
…………………………………                                          ………………………………… 

Ověřovatel Kořínek Miroslav                                                Ověřovatel Chvátil Josef  


