
 

 

Zápis č. 22/03 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 

Obec Močovice  
Zastupitelstvo obce Močovice            
                                                              
                                                            Zápis 
      ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice konaného dne 20.dubna 2022 
                                                  od 19,30 hod. v budově MŠ  
 
Přítomno:         5 členů  
Omluveni:         pan Vlach, 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. Veškeré podklady 
k projednání byly v platných termínech zveřejněny. Předsedající schůze v úvodu 
konstatoval, že přítomno je 5 zastupitelů, 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 Chvátila, zapisovatelkou paní 
Vojtěchovou.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Jaroslava Truhláře a p. Josefa Chvátila, 
zapisovatelkou paní Vojtěchovou Věru.   
Výsledek hlasování:        Pro       5     Proti    0      Zdrželi se   0   
Usnesení č. 34/22 bylo schváleno. 
 

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

       I)  Schválení programu zasedání 
     II)  Kontrola usnesení z předchozího zasedání  
    III)  Vytvoření společného spádového obvodu MŠ  
    IV)  Schválení smlouvy o dílo č. 22146/2022 a Dodatku č. 1 této smlouvy   
     V)  Pořízení komunální techniky  
    VI)  Oprava a obnova stezky pro chodce podél Klejnárky 
   VII)  Schválení Rozpočtového opatření č. 03/22  
  VIII)  Polní cesta HPC3 
    IX)  Kupní smlouvy 
     X)  Návrh Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti 
    XI)  Ostatní, závěr 
Výsledek hlasování:    Pro   5     Proti    0     Zdrželi se   0  
Usnesení č. 35/22 bylo schváleno. 
 



 

 

II) Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
Starosta konstatoval. Veřejnoprávní smlouvy s dotyčnými močovickými subjekty se 
podepisují, peníze z rozpočtu budou vydávány. Proběhlo schválené RO 02/22. Schválena 
oprava a obnova stezky pro chodce podél Klejnárky a zhotovení myslivecké lávky. 
Schválena žádost pro pořízení automobilu pro JSDH Močovice. Schválen nákup 
samojízdného žacího stroje, dnes byl dle starosty stroj převzat do majetku obce. Proběhlo 
zakoupení schváleného křovinořezu. Honební společenstvo Močovice má nyní novou 
adresu OÚ Močovice čp.  26. Neschválena žádost o podporu Linky bezpečí, starosta 
písemně informoval žadatele.    
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení ze 
zasedání OZ č. 22/02. 
Výsledek hlasování:   Pro     5       Proti     0          Zdrželi se     0 
Usnesení č. 36/22 bylo schváleno 
 

III) Vytvoření společného spádového obvodu MŠ 
Starosta informoval o smlouvě, o navrženém navýšení ročního příspěvku obce Vodranty 
na dítě umístěné v MŠ Močovice z 3000,-Kč na 5000,-Kč s ohledem na zvyšující se 
náklady. Umístění dětí do MŠ Močovice si starostka obce Vodranty váží. Smlouva i s ní 
související OZV č. 1 je v souladu všech zastupitelů.  
 
a) Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu 
spádové Mateřské školy Močovice, jejímiž smluvními stranami jsou obce Močovice a Vodranty a 
příspěvek na každé dítě činí 5.000,-Kč za školní rok, sjednanou na školní rok 2022/2023.    
Výsledek hlasování:   Pro     5      Proti    0          Zdrželi se    0 
Usnesení č. 37/22 bylo schváleno 
 
 b) Návrh  usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Močovice č. 01/2022, 
kterou stanoví školský obvod mateřské školy, zřízené obcí Močovice (příloha č. 2).  
Výsledek hlasování:   Pro     5      Proti    0         Zdrželi se   0    
Usnesení č. 38 /22 bylo schváleno 

 
IV) Schválení Smlouvy o dílo č. 22146/2022 a Dodatku č. 1 této smlouvy  
Starosta zopakoval, jde o SOD na osvětlení stezky do Lán za vysoutěženou cenu. Ve 
výběrovém řízení zvítězila v 8/21 firma Elektro Martínek. Smlouva nemohla být 
podepsána, protože územní rozhodnutí vstoupilo v platnost na konci 1/22. Po dohodě 
budou práce započaty v 5/22 a ukončeny v 8/22. Starosta upozornil, že proti původní 
vysoutěžené ceně došlo k navýšení v položkovém rozpočtu o 27.702,-Kč v souvislosti se 
zdražováním materiálu. V dodatku č. 1 ke SOD je rozpoložkován navíc ještě jeden 
světelný bod na dětské hřiště na Cihelně. Paní Vojtěchová upozorňuje na nesoulad 
v položkovém rozpočtu v řádku osazení a montáži počtu stožárů a světel. Dle 
místostarosty bude instalováno 5 stožárů osázených 6 světly (jedno dvojité). Starosta 
ověří v projektu a event. dořeší s firmou, protože v předloženém položkovém rozpočtu je 
uvedeno 5 světel. Místostarosta bude ověřovat při průběžných kontrolách a při předávání 
díla. Starosta uvádí, že projekt na akci byl placen zvlášť v r. 2021. Akce byla poté 
soutěžena a měla být dokončena koncem r. 2021. Kvůli územnímu rozhodnutí došlo ke 
zpoždění.  
       
 
 



 

 

a) Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o dílo č. 22146/2022, uzavřenou mezi obcí 
Močovice a firmou Elektro Martínek, Kolín, IČ: 281 67 325, na rozšíření veřejného osvětlení u 
hřbitova v hodnotě 401.561,-Kč s DPH.  
Výsledek hlasování:  Pro      5     Proti      0          Zdrželi se       0      
Usnesení č. 39/22 bylo schváleno. 
 
b) Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1  ke Smlouvě o dílo č. 22146/2022, 
zohledňující jak nárust cen v období mezi výzvou k podání nabídky a uzavřením smlouvy, tak 
přiobjednání  osazení jednoho světelného bodu v lokalitě Cihelna v hodnotě 74.468,-Kč s DPH.     
Výsledek hlasování:  Pro      5      Proti     0         Zdrželi se       0 
Usnesení č. 40/22 bylo schváleno 
 

V) Pořízení komunální techniky 
Starosta informoval o požadavku pracovníků na žací ústrojí mulč Profi 110 cm. Žádá 
zastupitele o schválení přídatného zařízení v ceně 30000,-Kč s DPH. V úvahu přichází 
prodejce v Čechticích a v Kolíně. Pan Truhlář se znovu zdrží, mulčovač dle něj 
nepotřebujeme. Starosta souhlasí, že 10 let mulčovač nebyl, využitelná plocha je dnes ale 
větší, uvažuje o mulčování na protierosních kanálech a tam, kde nemusíme mít parkový 
trávník. Dle místostarosty je  mulč požadavek pracovníků k usnadnění práce. Dle pana 
Chvátila a místostarosty se dají mulčovat stráně a nedostupné prostory, nevadí kámen ani 
pařez. Starosta má představu, že mulčování bude montováno na starou sekačku. Paní 
Vojtěchová se zdrží, minule hlasovala proti tomuto typu techniky, nepovažuje ji za kvalitní, 
mulč měl být již součástí prvotní výzvy. Proti pořízení komunální techniky s mulčováním 
nic nemá. Starosta uvádí, že se o mulčování při prohlídce sekaček asi před 2 měsíci 
neuvažovalo, výzva firmám tedy mulč neobsahovala. Dle starosty byl preferován nákup 
základní srovnatelné sekačky s možností přikupování dalších součástí podle potřeby.      
 
Návrh  usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje pořízení Žacího ústrojí Mulč profi 110 cm  za max. cenu 
30.000,-Kč.  
Výsledek hlasování:   Pro     3       Proti       0          Zdrželi se        2 /Vojtěchová, Truhlář/ 
Usnesení č. 41/22 nebylo schváleno 

 
VI) Oprava a obnova stezky pro chodce podél Klejnárky   
V návaznosti na minulé zasedání místostarosta informoval o přípravě položkového 
rozpočtu s aktuálními cenami ve spolupráci s projektantem ing. Kejvalem (odkopávky a 
prokopávky horniny, vyrovnání terénu, navezení štěrku a strojní zhutnění). Jde o úsek A 
(od lávky ve Volejně ke starostovi), úsek B (od zdravotního střediska k brodu do Cihelny) 
v délce asi 1,2 km s náklady aktuálně do 150.000,- Kč+DPH. Místostarosta navrhuje 
navézt štěrkodrť i na stávající stezku úseku A (zakulit a zpevnit technikou, která v obci 
bude k dispozici) a protáhnout až kolem pana Chadimy k autobusové zastávce. Tento asi 
100m úsek v nákladech není, lze dopočítat, ovšem jde o pozemek Povodí Labe (podmínky 
úpravy povrchu pěšiny s Povodím Labe domluví starosta). Pan Truhlář uvádí, že propojení 
k autobusové zastávce vždy navrhoval. Místostarosta osloví 5 navržených firem formou 
poptávky. Vybere se nejnižší nabídka a formou objednávky se firma osloví, předpoklad 
trvání prací je 1 měsíc. Po diskusi a v souladu všech se využije technika a provede se 
úsek A i B. Úsek kolem pana Chadimy na pozemku Povodí Labe nebude součástí 
poptávky a bude navíc.  Prodiskutován ještě úseku za fabrikou, zde je povrch vyhovující, 
plní funkci přístupové cesty pro těžkou techniku Povodí Labe ke Klejnárce. Konečné 
rozhodnutí o renovaci tohoto úseku za fabrikou proběhne při hodnocení nabídek 



 

 

zastupiteli. Starosta připomněl Strategické dokumenty, kde byla úvaha o propojení všech 
těchto stezek. Stezku kolem Klejnárky využívá nyní hodně lidí, plní svou funkci.     
 
Návrh souhrnného usnesení: 
a)Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje podání žádostí o cenové nabídky na opravu a obnovu 
stezky pro chodce podél Klejnarky firmám: 
          VMJ STAVBY Novotný, s.r.o., IČ 07678452 
          TES spol. s r.o., IČ 47539330 
          Silnice Čáslav, s.r.o., IČ 28447085 
          Rokos stavby, s.r.o., IČ 29414431 
          Mutl stavitelství, s.r.o., 29016037 
 
b)Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následné zadání objednávky firmě s cenově nejnižší 
nabídkou.    
Výsledek hlasování:  Pro      5           Proti       0          Zdrželi se        0 
Usnesení č. 42/22 bylo schváleno 
 

VII) Schválení Rozpočtového opatření č. 03/22 
Starosta obdržel RO přímo na zasedání od paní účetní. Vysvětlil podstatné položky ve 
výdajích – elektrorevize v pohostinství a zdravotním středisku, předpokládané náklady na 
stezku a rozšíření veřejného osvětlení na Cihelně,  nákup drobného hmotného majetku 
(křovinořez, motorová pila), občerstvení a hudební produkce  na kulturní akce (MDŽ, 
čarodějnice, dětský den), dotace fyzickým osobám a spolkům. Dotazy zodpovězeny, 
schváleno.     
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 03/22 (příloha č. 3).     
Výsledek hlasování:  Pro      5      Proti     0         Zdrželi se       0 
Usnesení č. 43/22 bylo schváleno 
 
VIII) Polní cesta HPC3 
Starosta uvedl problematiku. Jedná se o záchytný příkop od silnice na Třebešice až ke 
skládce bioodpadu a polní cestu HPC3 od skládky bioodpadu pod Trněnku až k Lochům, 
kde se v katastru spojuje naše  obecní cesta (č. pozemku v k.ú. Močovice 1262) a 
čáslavská cesta od Lochů (č. pozemku v k.ú. Čáslav 2053). Projektantem je spočten počet 
m2 pozemku, které obec Močovice potřebuje směnit s městem Čáslav, aby došlo 
k narovnání majetko-právních vztahů. Starosta navrhuje směnit, aby do budoucna 
nedocházelo k problémům pro další zastupitelstva, protože v rámci KPÚ toto nebylo 
úspěšně dotaženo do konce.  Cesta může být realizována až v budoucnu. Starosta 
navrhuje odsouhlasit i zveřejnění záměru směny pozemků za účelem stavby.     
 
a) Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje podání žádosti k Městu Čáslav na směnu částí pozemků 
KN 2053 (37 m2) a KN 2051 (137 m2) v k.ú. Čáslav za část pozemku KN 1262 (174 m2) v k.ú. 
Močovice s odůvodněním budoucí stavby.    
Výsledek hlasování:  Pro      5       Proti     0           Zdrželi se        0 
Usnesení č. 44/22 bylo schváleno 
 
b) Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí se zveřejněním záměru obce na směnu části pozemku 
(174 m2) ve vlastnictví obce parc. č. 1262 v k.ú. Močovice za části pozemků (37 m2 a 137m2)  ve 
vlastnictví Města Čáslav par.č. 2053 a 2051 v k.ú. Čáslav.  
Výsledek hlasování:  Pro      5      Proti     0           Zdrželi se       0    



 

 

Usnesení č. 45/22 bylo schváleno 
 

IX) Kupní smlouvy  
Starosta materiály zastupitelům poslal, schvalují se smlouvy na prodej obecního pozemku 
podle usnesení č. 18/44 a č. 19/19. V souhlasu všech.  
 
a) Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Kupní smlouvu, kterou obec Močovice prodává paní 
Semrádové Jiřině, bytem Světlá nad Sázavou, Kolovratova 414, oddělenou část o výměře 23 m2 
od pozemku parc. č. 569/1 – ostatní plocha, v k.ú. Močovice, jehož je vlastníkem, za dohodnutou 
kupní cenu ve výši 2.300,-Kč.  
Výsledek hlasování:   Pro       5       Proti     0             Zdrželi se        0                                                                                            
Usnesení č. 46/22 bylo schváleno 
 
b) Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje kupní smlouvu, kterou obec Močovice prodává manželům 
Josefu a Ivaně Chvátilovým, bytem Močovice 166, pozemek parc. č. 1041 – ostatní plocha, o 
výměře 66 m2 v k.ú. Močovice, jehož je vlastníkem, za dohodnutou kupní cenu 6.600,-Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro      5        Proti     0            Zdrželi se       0 
Usnesení č. 47/22 bylo schváleno 
 

X) Schválení návrhu smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti  
Starosta zopakoval téma, pro Močovice jde o sumu 32.700,-Kč za zajištění dopravní 
(autobusové) obslužnosti.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje návrh Smlouvy o zajišťování a financování dopravní 
obslužnosti, uzavírané mezi Středočeským krajem, zastoupeným IDSK, p.o. IČO: 05792291 a obcí 
Močovice. 
Výsledek hlasování:    Pro     5        Proti      0          Zdrželi se       0 
Usnesení č. 48/22 bylo schváleno 
 

XI) Ostatní, závěr  
Starosta žádá pana Truhláře o posouzení technického stavu obecní  motorové pily, bude-li 
se opravovat. Paní Vojtěchová tlumočí požadavky občanů na opakovanou osvětu úklidu 
psích exkrementů majiteli (aktuálně v lokalitě kolem fotbalového hřiště), žádá starostu o 
nutnost opakovaných  hlášení v místním rozhlase a připomínkování ve čtvrtletníku. 
Starosta uvádí, že sáčky si může každý vyzvednout na OÚ, na vše opakovaně upozorňuje 
a bude v tom vytrvale pokračovat. Ve shodě všech jde o individuální přístup občanů, 
většina občanů exkrementy uklízí. Košů je v obci dostatek, přidá se 1 u rybníka a na 
většinu potřebných se zavěsí háček se sáčky. Jsou úseky v obci, kde je bohužel 
exkrementů nadbytek. Starosta upozorňuje po poslední zkušenosti na bezpodmínečnou 
nutnost dodržování ukládání správného odpadu  do správného kontejneru (v kontejneru na 
biodpad byl nyní nesoulad, pracovníci odmítnou odvézt).  Rovněž informuje o znečišťování 
obce místním zemědělcem a nápravná opatření. Pan Chvátil upozorňuje na nesprávné 
ukládání elektroodpadu (ledniček). Starosta znovu upozorňuje po dnešní zkušenosti, že na 
skládku bioodpadu za Alliem nepatří střepy, pouze bioodpad. Paní Vojtěchová navrhuje 
možnost cedule u skládky bioodpadu s upozorněním na pokutu. Starosta namítá, že se 
těžko vymáhá. Starosta bude apelovat na občany, aby ve správný čas byl správný odpad 
uložen do správného kontejneru. Časově i fyzicky je tím zatěžován neúměrně místní 
obecní pracovník. Místostarosta uvádí, že je problém spíše s cizími občany. Paní 
Vojtěchová uvádí, že čistící vůz nyní znečistil po úklidu silnici ke hřišti, občan uklidil. 



 

 

Místostarosta uvedl, že stroj byl jinak seřízen, bude preferovat spolupráci s panem 
Tomášem Cyprem. Vesnice nyní 2x uklizena zametacím strojem.  Ve shodě všech se 
čistící vůz bude využívat častěji, koordinovat bude starosta a místostarosta. Paní 
Vojtěchová zmínila možné čištění starého náhonu za kabinami. Ptá se,  zda nemohla být 
odstraněna hlína za zadní stěnou kabin kvůli provzdušnění mokré zdi, pokud se nyní 
provádělo rovnání terénu pro instalaci herních prvků. Místostarosta uvádí, že se s tím 
počítá až při opravě kabin, starosta uvádí, že zatím taková technika při instalaci herních 
prvků zde nebyla k dispozici. Místostarosta uvádí, že při stavebních úpravách kabin zde 
bude nový základ. Starosta uvádí, že původně uvažované skácení stromů za kabinami 
kvůli prosvětlení a vysoušení kabin nebylo zrealizováno, protože jsou stromy nebezpečně 
nakloněny nad kabiny. Paní Vojtěchová upozorňuje na neutěšený stav vjezdu do Močovic 
od Vodrant, starosta je domluven s místním zemědělcem. Starosta otevírá diskusi 
k problému s jízdami motorových čtyřkolek v obci i mimo obec. Probrány různé pozemky 
cizí i obecní, starosta požádá i místního zemědělce o pozemek k využití pro čtyřkolky.  
Pan Truhlář upozorňuje na rozjetý štěrk před jeho domem od velkých mixů při otáčení 
v souvislosti s prací v Sokolovně. Místostarosta informuje o pracech na Sokolovně. 
Proběhly podsypy 10 cm štěrkodrtě, zhutnění a včera položena železobetonová základová 
deska. Dnes započato s navrtáváním děr do spár mezi cihlami ve vzdálenosti 10 cm po 
délce všech stěn. Sem se instaluje chemická izolace-kotva, zazátkuje se a bude plnit 
isolaci s překrýváním minimálně 5 cm. Teoreticky by se měla vytvořit isolační vrstva. K ní 
se dopojí hydroizolace lepenkou, přikryje se polystyrenem ve výšce 20 cm s pokládkou 
dalšího železobetonu. Po vyschnutí (minimálně 6 týdnů) se nalepí parkety.Paní 
Vojtěchová podporuje návrh paní Kulvaitové na minulém zasedání na výsadbu stromů od 
Vodrant podél silnice až do Močovic a vstoupit do jednání s KSÚS. O nové aleji 
v Olšanech se stromy s vlastním vakem vody informuje pan Truhlář. Starosta v souladu 
všech osloví KSÚS o možnosti doplnění stromů podél všech příjezdových cest do 
Močovic, o jejich péči nebo pomoc formou brigády osloví místostarosta myslivce. Na dotaz 
zastupitelů starosta zodpověděl, že prořez nebezpečných topolů u splavu byl proveden 
v loňském roce. Pan Chvátil upozorňuje na sběr starého železa tuto sobotu, starosta 
vyhlásí rozhlasem. Rovněž informuje pan Chvátil o pracech na tenisovém kurtu a o děravé 
střeše na domečku na nářadí a poptává starou eternitovou krytinu na vysprávku. 
Místostarosta zvažuje, potřebujeme-li tuto budovu. Všichni se shodují, že ano, opraví se. 
Další střecha k opravě je dle starosty na domečku na elektromateriál. Starosta shrnuje, že 
buď se sežene stejný materiál na opravu nebo bude pak střecha nová plechová, podobná 
jako na boudě za hospodou. V úvahu se vezme i nutnost náhrady ztrouchnivělých  trámů.  
Místostarosta informuje, že je vypsáno další VŘ na společnou akci silnice a chodník na 
Krchleby.   
Starosta zastupitelům poděkoval a zasedání zastupitelstva ukončil ve 21,15 hod.  
Přílohy zápisu:  

1) Prezenční listina 
2) OZV č. 1 
3) Rozpočtové opatření č. 03/22  

Usnesení formuloval pan Kos Milan dne 22. 4. 2022, zápis vyhotovila podle audiozáznamu 
paní Vojtěchová Věra dne  23. 4. 2022.     
 
..............................................                                                 ..………………………………………….. 

Starosta                                                                          Místostarosta 
 
 
…………………………………                            …… ………………………………………                                                   
Ověřovatel Truhlář Jaroslav                                           Ověřovatel Chvátil Josef  


