
 

 

 
 
Zápis č. 22/02 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 

Obec Močovice  
Zastupitelstvo obce Močovice            
                                                              
                                                            Zápis 
      ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice konaného dne 30. března 2022 
                                                  od 19,30 hod. v budově MŠ  
 
Přítomno:         7 členů  
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 jsou všichni zastupitelé, 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. Jaroslava Truhláře a p. Josefa Vlacha, zapisovatelkou 
paní Vojtěchovou.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Jaroslava Truhláře a p. Josefa 
Vlacha, zapisovatelkou paní Vojtěchovou Věru.   
Výsledek hlasování:        Pro       7     Proti    0      Zdrželi se   0   
Usnesení č. 21/22 bylo schváleno. 
 

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

       I)  Schválení programu zasedání 
     II)  Kontrola usnesení z předchozího zasedání  
    III)  Obecní rybník  
    IV)  Mateřská škola spádovost 
     V)  Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
    VI)  Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě s ZERS spol. s.r.o. 
   VII)  Schválení Rozpočtového opatření č. 02/22  
  VIII)  Oprava a obnova stezky pro chodce podél Klejnárky, myslivecká lávka 
    IX)  Schválení podání žádosti na MV-GŘ HZS ČR 
     X)  Pořízení komunální techniky 



 

 

    XI)  Žádost Honebního společenstva Močovice 
   XII)  Ostatní, závěr 
 
Výsledek hlasování:    Pro   7     Proti    0     Zdrželi se   0  
Usnesení č. 22/22 bylo schváleno. 
 

II) Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
Starosta konstatoval. Schválen investiční záměr na pomník padlým, proběhla RO č. 
08/21, 01/22, schválena zadávací dokumentace na společné VŘ na silnici a chodník 
ke Krchlebům. Starosta informoval, že VŘ proběhlo, ale bez nabídek. Akce se zpozdí 
minimálně o rok. Ze strany KSÚS dojde k přepočítání nákladovosti akce a kontrole 
podmínek, které mohou vést k sankcím pro zhotovitele díla, to mohlo firmy odradit. 
V současných  podmínkách jde o celostátní problém. Dodatek č. 17 ke Smlouvě s AVE 
CZ schválen, též Memorandum o spolupráci obce, elektrárnami Opatovice a AVE. 
Smlouva o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby s ČEZ (vodárna ZDV 
Krchleby) schválena.  Sponzorská smlouva se ZDV Krchleby podepsána. Dodatky ke 
smlouvě s Arriva autobusy a.s. a se Středočeským krajem podepsány. Záměr obce 
č.1/22 uskutečněn. Smlouva o dílo na akci oprava komunikace k brodu Klejnárky na 
krchlebskou Cihelnu podepsána. Schváleny finanční příspěvky z rozpočtu obce na rok 
2022, smlouvy budou následovat. Realizace odměn občanům probíhá. Inventura 
schválena.  
 
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. 23/22 bylo schváleno 
 

III) Obecní rybník 
Starosta pozval hospodáře čáslavských rybářů p.  Pechara, ten má představit práce 
na našem rybníku. Bude zařazen až se dostaví. Pozn. zapisovatelky - do konce 
zasedání se nedostavil.  
 
IV) Mateřská škola - spádovost  
Zastupitelé obdrželi dopis paní starostky obce Vodranty s žádostí o vytvoření 
společného školského obvodu a umístění 4 dětí do močovické MŠ. Dle starosty je toto 
reálné uzavřít na rok 2022/23. Počet přijímaných dětí do MŠ je daný počtem dětí, které 
odejdou do ZŠ, upřednostněny jsou močovické děti. Pan Truhlář upozorňuje, že obec 
Vodranty vždy k obci Močovice měla blízko a navrhuje uzavřít přednost přijímání 
vodrantských dětí, samozřejmě po naplnění stavu přednostně močovickými dětmi,  na 
více let dopředu. Diskutovány různé možnosti, starosta doporučuje uzavřít zatím na 
rok a dále dle aktuální situace a podle počtu odcházejících předškoláků. Ve shodě 
všech do budoucna při naplnění MŠ močovickými dětmi by se měly mezi prvními 
zohlednit požadavky sousední obce Vodranty, která k nám spádově patří. Rovněž 
zastupitelé souhlasí  s navrženým příspěvkem 3000,-Kč do rozpočtu obce Močovice 
za každé dítě.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s vytvořením společného školského obvodu s 
Mateřskou školou Močovice pro děti z obce Vodranty na školní rok 2022/23 a schvaluje 
příspěvek do rozpočtu obce Močovice ve výši 3000,-Kč za každé takto umístěné dítě. 



 

 

Výsledek hlasování:   Pro     7      Proti    0          Zdrželi se    0 
Usnesení č. 24/22 bylo schváleno 
 

V) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
Starosta zopakoval, že výše dotací pro 5 močovických subjektů byla schválena minule. 
Obsah smlouvy shrnul, předměty smluv budou odpovídat jednotlivým účelům 
v žádostech probraných na minulém zasedání. Vyúčtování dotace bude předloženo 
do 31.1. 2023.  
 
Návrh  usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvy č. 1/22, 2/22, 3/22, 4/22 a 5/22 
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na r. 2022, uzavřené mezi obcí a subjekty a na finanční 
částky dle Usnesení OZ č. 18/22. 
Výsledek hlasování:   Pro     7      Proti    0         Zdrželi se   0    
Usnesení č. 25/22 bylo schváleno 

 
VI) Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě s ZERS spol. s.r.o.  
Starosta okomentoval navýšení cen v úhradách za zpracovaný biologicky rozložitelný 
odpad, kterého postupně přibývá. Ve vzájemné shodě všech.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě s ZERS spol. s r.o., kterým 
se upravují ceny za smluvní plnění 
Výsledek hlasování:  Pro      7     Proti      0          Zdrželi se       0      
Usnesení č. 26/22 bylo schváleno. 
 

VII) Schválení Rozpočtového opatření č. 02/22 
Starosta vysvětlil příjmy (38 837,20 Kč) a výdaje (527 641,13 Kč),  dotazy zastupitelů 
zodpověděl. Nejvyšší položka ve výdajích je za probíhající opravu uvnitř Sokolovny, 
na kterou je získána dotace. Nyní kryto z hospodaření let minulých.     
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 02/22 (příloha č. 2).     
Výsledek hlasování:  Pro      7      Proti     0         Zdrželi se       0 
Usnesení č. 27/22 bylo schváleno 
 
VIII) Oprava a obnova stezky pro chodce podél Klejnárky, myslivecká lávka 
Starosta uvedl problematiku dlouholeté snahy zokruhování stezky pro pěší po levém  
břehu Klejnárky až do krchlebské Cihelny (v návaznosti na novou cestu k brodu na 
Klejnárce). Dotace nikdy nebyla obdržena, dokumentace je zhotovena. Předpoklad 
provedení prací je částečně firmou s mechanizací, částečně svépomocí, zaplacen 
bude materiál a práce. Podkladem by bylo kamenivo /drť/ podobně jako materiál na 
stezce za fabrikou, tzv. mlatová cesta /prach, jíl a drť/. Stezka povede obecním 
pozemkem. Výstavba stezky nepodléhá schvalování ze strany stavebního úřadu 
Čáslav. Překlenutí Klejnárky v krchlebské Cihelně by bylo pomocí tzv. myslivecké 
lávky. Cenově se na akci může orientačně počítat s 200 000,-Kč s předpokladem 
brigád, ale nyní konečnou cenu nelze určit, i s ohledem na narůstající cenu materiálu 
a zatím neznámé množství. Místostarosta uvádí, že nechá provést orientační 
položkový rozpočet (př. na množství drtě, cca výše 5 cm). Lze čerpat finanční dar od 
ZDV Krchleby na zemní práce. Výsledná finanční částka bude ovlivněna vzrůstajícími 
cenami a  kritickými místy, kde se bude muset  opravovat, vyrovnávat terén a užije se 
více materiálu. Na většině úseku se ale materiál bude pokládat na stávající povrch, jde 



 

 

o stezku pro pěší, bude využit zhotovený  projekt. Proběhla diskuse kolem jednoduše 
provedené myslivecké lávky pro pěší skládající se ze dvou prkny spojených objemných 
klád se zábradlím, podobně provedené jako na Vodrantech. Starosta shrnuje, že s akcí 
začneme co nejdříve, ve shodě všech s průběžným vzájemným informováním a 
spolupracováním zastupitelů. Výši ceny nyní nelze spolehlivě určit.    
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje opravu a obnovu  stezky pro chodce podél Klejnarky 
a zhotovení myslivecké lávky u brodu ke krchlebské Cihelně.  
Výsledek hlasování:   Pro     7            Proti       0          Zdrželi se        0 
Usnesení č. 28/22 bylo schváleno 
 

IX) Schválení podání žádosti na MV-GŘ HZS ČR 
Místostarosta informoval o žádosti na hasičské auto pro jednotku SDH Močovice 
skládající se ze dvou částí. První část se podává na MV GŘ HZS ČR /ministerstvo 
vnitra, generální ředitelství hasičského záchranného sboru/, max. částka v žádosti je 
450 000,-Kč. Po jejím schválení bude podána druhá žádost na Středočeský kraj o další 
částku ve stejné výši. Celkový rozpočet na auto je 1.100.000,- Kč. Obec se bude 
podílet zhruba 200.000,-Kč. Jde o nové auto, doporučovaná značka je VW.      
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje podání žádosti MV-GŘ HZS ČR na pořízení 
dopravního automobilu pro JSDH Močovice.  
Výsledek hlasování:  Pro      7           Proti       0          Zdrželi se        0 
Usnesení č. 29/22 bylo schváleno 
 

X) Pořízení komunální techniky 
Starosta informoval o návštěvě prodejní firmy Čechtice ve složení p. Kos, p. Kořínek, 
p. Vlach, p. Chvátil, p. Tesař a p. Suchomel, kde byly představeny všechny 3 zájmové 
stroje. Pracovníci, kteří budou využívat travní sekačku, se jednoznačně rozhodli pro 
sekačku Starjet, v souladu všech zúčastněných. Starosta požádal 7 dodavatelů o 
nabídky na tento typ sekačky s cenou a termínem dodání. Odpověď dostal od 5. 
Nabídky nejnižší stejné ceny byly z Humpolce a z Čechtic, starosta doporučuje firmu 
z Čechtic, která uvedla krátký termín dodání a jsou s ní výborné vztahy. Informoval o 
velkých výrobních problémech SECA jako hlavního výrobce těchto sekaček. Hlavním 
důvodem rozhodnutí sekáčů pro Starjet byla šířka sekačky, ostatní byly širší než naše 
chodníky. Dle znalostí starosty a pana Vlacha se  traktor John Deer /JD/ dá využít do 
parku, ne na naše možnosti a nevejde se na naše chodníky. Pan Chvátil dodal, že 
traktor JD nemá přední náhon.  Starosta ocenil, že se jednoznačně rozhodli pracovníci, 
kteří budou sekačku využívat. Paní Vojtěchová se ptá, jde-li o koncovou cenu a 
obsahuje-li všechno potřebné. Starosta odpovídá, že cena je koncová, řidičský průkaz 
k sekačce tohoto typu není potřeba, protože nesmí na komunikace, tím je vše dáno. 
Pan Truhlář uvádí, že záleží na tom, co je psáno ve velkém technickém průkazu. 
Pokud bude uveden traktor, pak je řidičský průkaz skupiny B nezbytný. Starosta si 
ověří nové podmínky nutnosti mít ŘP na tento typ sekačky, dle místostarosty dosud u 
naší sekačky technický průkaz nebyl. U traktůrku Starjet není zahrnuto mulčování, 
které bychom ale využili na udržování protierozních kanálů. Hodnota přídatného 
mulčování je 35.000,- Kč, dle rozhodnutí zastupitelstva lze dokoupit. Na dotaz paní 
Vojtěchové starosta objasňuje kdo bude  servisovat. Nákup proběhne v Čechticích, 
servisování v Kolíně, nebo dle ceny opravy. Pan Vlach uvádí, že do Křesetic byl 
zakoupen stejný stroj, který má nejlepší parametry na sběr trávy, velké tunely, vezme 



 

 

i mokrou trávu beze zbytku. Starosta uvádí, že nový traktůrek je nepostradatelný, starý 
je nevyhovující a musíme urgentně zakoupit. Z výrobní linky nyní sjely jen 3 
z avízovaných 10. Paní Vojtěchová souhlasí s nutností mít techniku na obci, ale 
propaguje bytelnější. Starjet má dle ní slabý podvozek, má poloviční výkon motoru než 
má John Deer (JD), má nízkou hmotnost a menší objem koše, problematickou 
mechaniku vyklápění, která může vést i k nestabilitě stroje. Musíme brát i ohled na 
bezpečnost našeho pracovníka. Bude hlasovat proti. Pan Vlach uvádí, že traktůrek 
Starjet neustále prochází výzkumem, zdokonaluje se, vše je 2x zesíleno, má těžký 
předek a proto se nepřeklápí, dobře zacouvá. K šíři chodníku paní Vojtěchová uvádí, 
že šířka stroje JD je 1180 mm, se žacím ústrojím 1220 mm, nejužší chodník je u MŠ 
134 cm. Ostatní chodníky jsou širší. Pan Truhlář uvádí, že se zdrží, protože 
problematiku traktůrku na obci neměl tentokrát čas řešit, předváděcí akce se neměl 
čas účastnit.     
      
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje zakoupení travní sekačky Starjet P6 4x4 PRO od firmy 
Zahradní technika PROFIsekačky, Čechtice, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako 
nejvýhodnější, za nabídnutou cenu 254.900,-Kč s DPH a termínem dodání do 10. 4.2022.  
Výsledek hlasování:   Pro    5       Proti    1 /Vojtěchová/     Zdrželi se   1 /Truhlář/ 
Usnesení č. 30/22 bylo schváleno 
 

Starosta informuje o nutnosti zakoupit křovinořez, doporučuje nejsilnější křovinořez 
FS461C za cenu 29.700,-Kč na internetu. Nákup doporučuje od firmy Čábelka Kolín 
kvůli servisování. Uvádí, že máme v obecním majetku dva silné křovinořezy, jeden 
slabý na hroby a jeden byl odcizen. Po diskusi bez připomínek. Na dotaz pana Titze 
udává starosta počet sekáčů p. Lanka, p. Tesaře ml. a st., p. Suchomela a podle 
dohody a potřeby p. Bohatého ml.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje zakoupení křovinořezu FS461C od firmy Zahradní 
technika Čábelka, Kolín, za cenu 29.700,-Kč.   
Výsledek hlasování:  Pro      7       Proti     0           Zdrželi se        0 
Usnesení č. 31/22 bylo schváleno 
 

XI) Žádost honebního společenstva Močovice 
Místostarosta informuje o své účasti na valné hromadě honebního společenstva, což 
je společenstvo vlastníků pozemků, které jsou pronajímány myslivcům Močovice na 
honitbu. Zjistil, že sídlo je dle rejstříkového soudu stále ve Vodrantech. Žádá o změnu 
sídla honebního společenstva Močovice z Vodrant na OÚ Močovice 26.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí se změnou sídla Honebního společenstva  Močovice, 
IČ 46405470, na adresu Močovice 26, 286 01  Čáslav.  
Výsledek hlasování:  Pro      7       Proti     0           Zdrželi se        0 
Usnesení č. 32/22 bylo schváleno  

 
XII) Ostatní, závěr  
Starosta informuje o žádosti bezpříspěvkové organizace Linka bezpečí o příspěvek od 
obce ve výši 3000,-Kč, která požaduje projednání zastupitelstvem. Podklad zastupitelé 
obdrželi. Starosta připomněl, že kdysi se zastupitelé usnesli, že finančně budou 
podporovat pouze močovické organizace. Po diskusi ve shodě všech. V některých 
případech by sám pro příspěvek byl, ale postupuje podle usnesení zastupitelstva. 



 

 

Uvedl, že není nastaveno pravidlo, jak a komu mimo močovických organizací přispívat.  
Starostu kontaktují různé organizace minimálně 1x týdně, zastupitelstvu nepředkládá, 
vyřeší sám, bez příspěvku. Pan Truhlář uvádí, že bezpříspěvkových organizací je 
v republice 210 a každému nelze přispívat. Paní Vojtěchová požádala Linku bezpečí 
o počet telefonických kontaktů z Močovic. Pracovnice počet kontaktů nesdělila, vše je 
anonymní. Pokud je ohrožen život volajícího, pak je identita a lokalita osoby známa ke 
zalarmování integrovaného záchranného systému. Paní Vojtěchová podporuje 
finanční příspěvky pro močovické děti, profesně cítí potřebu být ale pro příspěvek pro 
Linku bezpečí, protože využít zdarma 24 hodinové telefonické služby může věkově 
kdokoli z Močovic při své tíživé životní situaci. Linka bezpečí spolupracuje i 
s organizací OSPOD, orgánem sociální a právní ochrany dětí. Starosta diskutuje jak 
se postavit k jiným žadatelům. Místostarosta uvádí příklad žádostí jiných organizací se 
zdravotnickou tématikou, př. onkologické děti, v čem jsou onkologické děti méně 
ohroženy než jiné děti. Místostarosta je pro to, aby se finanční příspěvky směřovaly 
pro místní spolky, které se na děti též zaměřují. Pan Truhlář  a pan Chvátil jsou proti, 
neziskových organizací je moc. Starosta má názor, že než dát některé cizí organizaci 
a jiné cizí organizaci ne, tak radši nedávat žádné. Pan Titze není pro tento příspěvek, 
podpoří zanechání peněz v obci.   
      
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. z 28.2.2022 
s požadavkem o finanční příspěvek ve výši 3000,-Kč.  
Výsledek hlasování:   
Pro      1          Proti     6 /Kos, Kořínek, Vlach, Chvátil, Titze, Truhlář/    Zdrželi se      0    
Usnesení č. 33/22 nebylo schváleno 
 

Starosta informoval o místě konání Čarodějnic 30.4. v 19.00 hod. Pálení vatry by 
proběhlo na soukromém pozemku ing. Hadincové za vzdálenější fotbalovou brankou 
velkého fotbalového hřiště s živou hudební produkcí kapely Staré Klády (v ceně asi 
6000,- Kč v režii obce). Využijí se zbytky nepokácených bříz podél pravého břehu 
Klejnárky od starosty směrem k lávce. Bývalý náhon se nyní pracovníkem OÚ 
Močovice čistí, pod lanovou dráhu a kolem prvků se  dají štěpky. Lanová dráha se 
zavěsí 30.4., kdy se oficiálně otevře hřiště.  Diskutováno rozmístění laviček na hřišti, 
půjde prakticky o výměnu nových za staré v počtu 5. Starosta osloví o instalaci Sokol 
Močovice. Starosta navrhuje úklid vesnice v průběhu dubna, dokud neroste tráva, 
žádá zastupitele o náměty k úklidu. Oslovil místního zemědělce o úklid pole vpravo ve 
výjezdu na Vodranty. Pan Truhlář se dotazuje na pana Pechara na informace o 
rybníku, nedostavil se. Informuje, že obec Hraběšín dělá 2 rybníky na dotace. 
Místostarosta uvádí, že jediná věc na rybníku, na kterou můžeme žádat o dotaci, je 
hráz. Na odbahnění rybníku ne, protože nemáme více jak 40 cm sedimentu, což je 
podmínkou nynějších dotací. Toto bylo ověřeno při bagrování již před 10 lety. Pan 
Truhlář si myslí, že dostatek sedimentu máme. Dle místostarosty a starosty by došlo 
k prosaku, kdyby se odebralo 40 cm bahna.  Pan Truhlář navrhuje, aby se dotace na 
opravu hráze čerpala. Shrnuto starostou, počkáme na p. Pechara. Pan Vlach 
informoval o úspěšné akci úklidu za novým stanovištěm bioodpadu. Příjezdovou cestu 
do Močovic uklízí AVE skládka Čáslav, starosta vždy ověřuje, zda-li je provedeno. 
Starosta domluví s místním zemědělcem úklid všech lokalit, kde je od něj 
znečišťováno, př. cesta na Trněnku za bioodpadem, příjezd od Kluků, povalující se 
balíky slámy a sena na různých místech.  Starosta informoval o aktivitách p. Kulvaitové 
týkajících se čistoty okolí obce Močovice, o místu na sezení na Vodrantech, její 
představu o vysazení stromků od Agátnice až do Vodrant. Pan Truhlář uvádí, že 



 

 

musíme znát vlastníka. Starosta uvádí, že nemůžeme financovat z obecních peněz 
vysazování stromů na cizím pozemku. Zároveň si této její aktivity považuje. Starosta 
žádá zastupitele o radu s problémem stojících aut vpravo na příjezdu do Močovic od 
Čáslavi. Ze zadní části řepníku je již vyklizeno, majitel osloven ZDV Krchleby. Zbytek 
aut  stojí na soukromém pozemku vlastníka a na pozemcích KSÚS.  
 
 
Starosta zastupitelům poděkoval a zasedání zastupitelstva ukončil ve 21,25 hod.  
 
Přílohy zápisu:  

1) Prezenční listina 
2) Rozpočtové opatření č. 02/22  

 
Usnesení formuloval p.Kos Milan dne 1. 4. 2022, zápis vyhotovila podle audiozáznamu 
paní Vojtěchová Věra dne  3. 4. 2022.     
 
 
..............................................                                                        …………………………………                                             
Starosta                                                                                Místostarosta 
 
 
…………………………………                                          ………………………………… 

Ověřovatel Vlach Josef                                                        Ověřovatel Truhlář Jaroslav  


