
 

 

Zápis č. 22/04 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 

Obec Močovice  
Zastupitelstvo obce Močovice            
                                                              
                                                            Zápis 
      ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice konaného dne 15. června 2022 
                                                  od 20,00 hod. v budově OÚ Močovice  
 
Přítomno:         7 členů  
Občané:            nepřítomni                            
Předsedající:    starosta 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Močovice (dále též jako "zastupitelstvo") bylo zahájeno ve 
20.00 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 7 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 pana Libora Titze a pana Vlacha Josefa, zapisovatelkou paní 
Vojtěchovou Věru.  
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu pana p. Titze Libora  a p. Vlacha Josefa, 
zapisovatelkou paní Vojtěchovou Věru.   
Výsledek hlasování:        Pro       7     Proti    0      Zdrželi se   0   
Usnesení č. 49/22 bylo schváleno. 
 

I)  Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, zastupitelé ho předem obdrželi. 
Program byl místostarostou rozšířen o bod č. XVI - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Oprava 
komunikace na parc. č. 1250-Močovice.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání: 

 
I) Schválení programu zasedání  

II)   Kontrola usnesení z předchozího zasedání  
III)   Schválení Závěrečného účtu obce Močovice za r. 2021 

    IV)  Schválení Účetní závěrky obce Močovice za r. 2021  
     V)  Schválení Účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Močovice za r. 2021  
    VI)  Schválení Rozpočtového opatření č. 04/22 
   VII)  Schválení Závěrečného účtu Mikroregionu Čáslavsko 
  VIII)  Dodatek č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence  
    IX)  Žádost o směnu lesního pozemku 
     X)  Žádost o koupi pozemku parc. č. 703/2 
    XI)  Schválení převodu pozemků do vlastnictví obce  
   XII)  Schválení smluv o věcných břemenech k nemovitostem 
  XIII) Rekonstrukce silnice III/33721 a chodníku podél ní 



 

 

  XIV) Stanovení počtu členů nového obecního zastupitelstva 
   XV) Komunální technika 
  XVI) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Oprava komunikace na parc. č. 1250-Močovice 
 XVII) Ostatní, závěr 
Výsledek hlasování:    Pro   7     Proti    0     Zdrželi se   0  
Usnesení č. 50/22 bylo schváleno. 
 

II) Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
Starosta provedl kontrolu usnesení. Byla schválena a podepsána smlouva o vytvoření 
společného spádového obvodu MŠ Močovice i s obecně závaznou vyhláškou. Schválena a 
podepsána SOD i s dodatkem č. 1 mezi obcí a Elektro Martínek na osvětlení stezky do Lán. 
Projednáno pořízení mulčovače, neschváleno. Projednána oprava stezky pro chodce podél 
Klejnárky, osloveno 5 firem, vítězem s nejnižší nabídkou je firma Mutl stavitelství s.r.o. 
Stezka pro pěší  i lávka dokončena. Proběhlo schválené RO 03/22. Podána žádost městu 
Čáslav na směnu částí pozemků týkající se polní cesty HPC3, poté bude eventuálně 
zveřejněn záměr na směnu těchto částí pozemků. Došlo ke schválení kupních smluv mezi 
obcí a paní J. S., smlouva je v přípravě. Schválena kupní smlouva mezi obcí a manželi J. a I. 
CH., podepsána. Schválena a podepsána smlouva o návrhu a financování dopravní 
obslužnosti. Starosta okomentoval i požadavky zastupitelů v jiném. Osvěta ohledně úklidu 
obce od psích exkrementů provedena, též osvěta o třídění odpadů. Místo pro jízdu čtyřkolek 
vybráno na pozemku soukromého zemědělce vlevo ve výjezdu na Vodranty. Zájemce pan 
E.Z. informován. Starosta jednal s KSÚS ohledně výsadby nových stromů podél příjezdových 
cest do Močovic, ze strany KSÚS akceptováno s výsadbou na podzim. Střechy na domečku 
za Sokolovnou a na domku na nářadí se opraví pravděpodobně již novým materiálem, ne 
vysprávkou stávajícího eternitu, jak bylo původně dohodnuto. Nebezpečně nakloněné stromy 
za kabinami ve stráni budou odstraněny.   
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení ze 
zasedání OZ č. 22/03. 
Výsledek hlasování:   Pro     7       Proti     0          Zdrželi se     0 
Usnesení č. 51/22 bylo schváleno 
 

III) Schválení Závěrečného účtu obce Močovice za r. 2021 
Starosta informoval zastupitele o potřebných podkladech, problematiku vysvětlil, rozpočet i 
rozpočtová opatření byla zastupiteli probrána. Bez připomínek.    
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Závěrečný účet obce Močovice za r. 2021 bez výhrad a  
souhlasí s celoročním hospodařením obce.  
Výsledek hlasování:   Pro     7      Proti    0          Zdrželi se    0 
Usnesení č. 52/22 bylo schváleno 
 

IV) Schválení Účetní závěrky obce Močovice za r. 2021    
Bez připomínek ze strany zastupitelů. Účetní závěrka obce Močovice dostatečně starostou 
probrána, byla vyvěšena. Ve výkazu zisků a ztrát starosta vysvětlil částku minus  5.000.000,- 
Kč. Při prodeji vodovodu a kanalizace VHS došlo ke změně částky na reálnou cenu, jde o 
běžné účetní operace. Audit hospodaření obce Močovice za rok 2021 provedený Krajským 
úřadem Středočeského kraje proběhl bez výhrad.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Účetní závěrku obce Močovice za r. 2021.  



 

 

Výsledek hlasování:  Pro      7     Proti      0          Zdrželi se       0      
Usnesení č. 53/22 bylo schváleno. 
 

V) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace MŠ Močovice za r. 2021  
Dostupné podklady na webu zastupiteli prostudovány, bez připomínek.   
 
Návrh  usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Močovice za r. 
2021 a souhlasí s převedením výsledku hospodaření ve výši 9.885,34Kč do jejího rezervního fondu.   
Výsledek hlasování:   Pro     7       Proti       0          Zdrželi se      0 
Usnesení č. 54/22 bylo schváleno 

 
VI) Schválení Rozpočtového opatření č. 04/22 
Starosta vysvětlil finanční částky v příjmech a nejvyšší částky ve výdajích. Byl schválen 
schodek ve výši 2.857.414 Kč, který bude kryt z hospodaření z let minulých. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 04/22 (příloha č. 2).     
Výsledek hlasování:  Pro      7           Proti       0          Zdrželi se        0 
Usnesení č. 55/22 bylo schváleno 
 

VII) Schválení Závěrečného účtu Mikroregionu Čáslavsko za r. 2021 
Starosta materiál rozeslal, závěrečný účet byl již schválen na Mikroregionu, jde o formální 
záležitost. Zastupitelé bez připomínek.  
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Závěrečný účet Mikroregionu Čáslavsko za rok 2021.   
Výsledek hlasování:  Pro      7      Proti     0         Zdrželi se       0 
Usnesení č. 56/22 bylo schváleno 
 
VIII) Dodatek č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence 
Starosta doporučil dodatek schválit, důvod vysvětlil, zastupitelé ho obdrželi, bez připomínek. 
Smlouva bude platná opět další 2 roky.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence.   
Výsledek hlasování:  Pro      7       Proti     0           Zdrželi se        0 
Usnesení č. 57/22 bylo schváleno 
 

IX) Žádost o směnu lesního pozemku 
Starosta objasnil situaci kolem dotyčného pozemku v místě bývalé černé skládky. Majitelka 
žádá o směnu. Místostarosta uvádí, že situace s restitucemi pozemků v 90. letech řešil stát, 
tedy Pozemkový úřad, nikoli obce. Pozemek majitelce dle místostarosty nevracela obec, ale 
stát, který je povinnou osobou k vypořádání. Starosta uvádí, že v rámci komplexně 
pozemkových úprav byla možnost se vyjádřit. O směně pozemku místostarosta neuvažuje. 
Dále uvedl, že pokud má majitelka pocit, že pozemek je pro ni rizikový se zátěží do 
budoucna, tak ať ho daruje obci. Nyní je dle něj  tato oblast poměrně dobře zavežená hlínou 
a skládka není na první pohled patrná. Dále místostarosta uvádí, že v době stavby poldru při 
odkryvu povrchu do hloubky 1,5 m nebyla žádná významná vrstva znečištění patrná. 
Starosta zdůrazňuje, že s obecními pozemky musíme zacházet s péčí řádného hospodáře a 
výhoda musí být ve prospěch obce. Podobných zájemců může přibývat, protože takových 
lokalit v obci je více. Paní Vojtěchová a pan Truhlář uvádí, že neví kde je pravda, žádali by 



 

 

po majitelce  předávací dokumentaci k předmětnému pozemku, od koho a za jakých 
podmínek ho obdržela. Pan Titze není pro směňování, podle něj ten kdo kupuje, má si vše 
ověřit. Místostarosta upozorňuje, že pozemkovými úpravami se změnilo č. parcely a hranice. 
Dle starosty v této podobě není směna realizovatelná, o jiné variantě bude stávající 
zastupitelstvo rozhodovat začátkem září.  Po diskusi zastupitelů a vzhledem k rozporuplným 
informacím starosta uzavírá, že vyzve majitelku k doložení detailnějších důkazných materiálů 
v této věci, event. ji pozve na příští zasedání. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice pověřuje starostu obce pozváním žadatelky na příští zasedání OZ 
s tím, že žadatelka doloží v žádosti uvedené údaje.  
Výsledek hlasování:   Pro       7       Proti     0             Zdrželi se        0                                                                                            
Usnesení č. 58/22 bylo schváleno 
 

X) Žádost o koupi pozemku parc. č. 703/2  
Starosta informoval o historii prodeje těžko udržovatelných obecních strání občanům ve 
výjezdu vpravo na Krchleby. Řeší se žádost o odkoupení obecní stráně parc. č. 703/2 
podané paní E. K. Pan Truhlář upozorňuje na odlišného majitele sousedního pozemku 
s ohledem na možná rodinná nedorozumění. Starosta upozorňuje na to, že zatím půjde jen o 
záměr nabídky k prodeji pozemku, zájemce se potom upřesní. Všichni souhlasí 
s odprodejem stráně bez soutěžení, s tzv. cíleným záměrem žadatelce, která musí podat 
nabídku.  Místostarosta podává v této souvislosti informaci, že majitel dalších pozemků v této 
lokalitě podél cesty k holubáři zde připravuje novou stavební lokalitu. Zastupiteli diskutovány 
všechny lokality k zástavbě podle územního plánu, též možnosti stavění v zastavěné části 
obce /intravilánu, obrys obce/. Cena pozemku ve shodě všech zůstane u tohoto prodeje na 
100Kč/m2, nové ceny aktualizuje nové zastupitelstvo.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 703/2 a pověřuje starostu obce 
předložením návrhu Záměru obce o jeho prodeji na příštím zasedání OZ 
Výsledek hlasování:    Pro     7        Proti      0          Zdrželi se       0 
Usnesení č. 59/22 bylo schváleno 
 

XI)  Schválení převodu pozemků do vlastnictví obce 
Místostarosta uvedl, že jde o zkolaudované pozemky pod chodníky na Čáslav  a na Kluky, 
kde po zaměření stavby vznikla nová čísla parcel. 90% těchto parcel je ve vlastnictví KSÚS a 
na obec se zdarma převedou. Zastupitelé musí schválit, že bezúplatným převodem se 
převedou do vlastnictví obce. Bez připomínek, schváleno.    
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 1235 o výměře 
207m2, parc. č. 630/22 o výměře 342m2, parc. č. 1218/2 o výměře 170m2, parc. č. 1218/3 o výměře 
75m2, parc. č. 1218/4 o výměře 19m2, parc. č. 1218/5 o výměře 234m2, vše v k.ú Močovice, 
z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce Močovice.   
Výsledek hlasování:  Pro      7      Proti     0           Zdrželi se       0    
Usnesení č. 60/22 bylo schváleno 

 
XII) Schválení smluv o zřízení věcných břemen k nemovitosti 
Místostarosta uvádí, že jde o věcná břemena části pozemků stojících na pozemcích 
fyzických osob ( zkolaudované chodníky na Kluky a Čáslav, pan T.C.  a pan L.V.). Pro 
splnění podmínky vyúčtování dotace je nutností odsouhlasit správné  majetkopravní 
vypořádání pod chodníky. Přesné výměry budou do smluv doplněny. Je o výměry asi 10 m2 



 

 

a 30 m2. Paní Vojtěchová se v této souvislosti dotazuje, jak se nyní řeší aktuální škoda 
vzniklá na novém chodníku, vztahuje-li se na toto naše pojistka. Starosta i místostarosta 
uvádí, že věc je v řešení PČR a hlavní problém je, že dopravní nehoda se stala na silnici, ne 
na chodníku. Podle starosty jde o škodu asi 60.000,-Kč, viník bude Policií ČR těžko určen a 
věc se pravděpodobně odloží. Starosta počká na oficiální vyjádření PČR. Dle starosty 
pravděpodobně vše zaplatí obec, pověřil již pana Plánočku opravou chodníku. Starosta ještě 
uvádí, že bude jednat s majitelem firmy, jejíž nákladní automobil toto zapříčinil, bude ho 
žádat o příspěvek. Též dle starosty mohou být pokutováni všichni vyfocení řidiči, kteří přes 
chodník přejížděli. Pak lze žádat o poměrnou částku z pokut Městský Úřad Čáslav. 
Místostarosta ověřoval,  jestli se v tomto případě dá uplatnit pojistka na vandalismus, žádal 
po České pojišťovně nabídku, že bude alespoň pojištěno do budoucna. Takovéto situace se 
prý dle sdělení ČP nepojišťují. Starosta uvádí, že podobná situace se stala v krátkém 
časovém odstupu u nového chodníku též u pana L.V. Zde byla situace již zabezpečena, aby 
nedošlo k vjíždění aut na chodník.   
 
a) Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene k nemovitosti (chůze a 
jízdy), uzavíranou mezi panem L.V. a obcí Močovice.  
Výsledek hlasování:   Pro       7       Proti     0             Zdrželi se        0  
Usnesení č. 61/22 bylo schváleno 
 
b) Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene k nemovitosti (chůze a 
jízdy), uzavíranou mezi panem T. C. a obcí Močovice 
Výsledek hlasování:   Pro      7        Proti     0            Zdrželi se       0 
Usnesení č. 62/22 bylo schváleno 
 

XIII) Rekonstrukce silnice III/33721 a chodníku podél ní 
Starosta podal informaci proč nebylo úspěšné ani 1. ani 2. výběrové řízení. Další plánované 
VŘ je zatím opět pozastaveno. Bez usnesení.  
 
XIV) Stanovení počtu členů nového obecního zastupitelstva  
Starosta navrhuje stávající počet zastupitelů, a to 7 členů. Bez námitek. 
   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice stanovuje pro nové volební období sedmičlenné obecní zastupitelstvo.  
Výsledek hlasování:    Pro     7        Proti      0          Zdrželi se       0 
Usnesení č. 63/22 bylo schváleno 
 

XV) Komunální technika  
Starosta se zajímal u servisní firmy o možný odkup starého traktůrku nebo o opravu. Pro 
odkup je navržená zbytková cena 20.000,-Kč, za opravu cena 25-30.000,-Kč. Za opravy 
starého traktůrku se od r. 2015 vyfakturovalo 45.000,-Kč (servis a materiál), celkem asi 50-
55.000,- Kč.  Diskutovány všechny možnosti, starý traktůrek je v havarijním stavu. Většina 
zastupitelů je pro prodej starého traktoru. Pan Titze by ho ponechal.   
 
a) Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje prodej zahradního traktoru  STARJET AJ 102-23 4x4 za 
navrženou zbytkovou cenu 20.000,-Kč stávající servisní firmě LPP Technik, s.r.o. Čechtice.   
Výsledek hlasování:    Pro     6       Proti:     1 (Titze)    Zdrželi se:    0 
Usnesení č. 64/22 bylo schváleno 
 



 

 

Starosta podal informaci k mulčovací. S přibývajícími plochami se výhodně využije, rovněž i 
na hřiště, podél protierosních příkopů a podél nově vznikajících cest. Navrhuje ho koupit. 
Všichni s nákupem mulčovače souhlasí, paní Vojtěchová se zdrží, propagovala techniku jiné 
kvality. Pan Truhlář se zdrží. Pan Titze je pro ponechání starého traktoru, který by se využil 
pro mulčovač.   

 
b) Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje zakoupení mulčovacího ústrojí PROFI 110cm za max. cenu 
30.000,-Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro    5       Proti:     0            Zdrželi se:    2 (Vojtěchová, Truhlář) 
Usnesení č. 65/22 bylo schváleno. 
 

XVI) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Oprava komunikace na parc. č. 1250-Močovice   
Místostarosta vysvětlil úpravu SOD, jde o změnu termínu. Stavba mohla být předána teprve 
včera, protože dotace byla obdržena až nyní. Starosta chválí přínos místostarosty v získání 
této dotace. Místostarosta sděluje, že byly letos sníženy alokace na všechny dotační tituly 
z MMR. Bylo podáno 1300 žádostí a pouze 135 žádostí z celé ČR uspělo. Administrace 
žádosti je kompletně svépomocí, obci bylo ušetřeno minimálně 60.000,-Kč. V úspěšnosti 
žádosti o dotaci hraje významnou roli vypracování, např. ekologický přínos celého projektu. 
Stavbyvedoucí firmy Silnice již informoval místostarostu, že se začne začátkem července.   
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Oprava komunikace na parc. 
č. 1250-Močovice, uzavřené mezi firmou Silnice Čáslav a obcí Močovice. 
Výsledek hlasování:   Pro    7       Proti:        0            Zdrželi se:      0 
Usnesení č. 66/22 bylo schváleno 
 

XVII) Ostatní, závěr 
Starosta navrhuje slečně Pavle Moravcové finanční odměnu za 1. místo v hasičské 
celorepublikové soutěži a děkuje za reprezentaci obce Močovice. V souladu všech.  
Místostarosta informoval o podané žádosti na opravu památníku. V Sokolovně jsou 14 dní 
vylité vrchní betony, vyřezané dilatační spáry, je obložená koupelna a sprcha. Do 10-14 dnů 
budou tyto práce ukončeny, vč. malby a úklidu. Po vyschnutí podlahy budou nalepeny 
parkety. Dotace na hasičské auto se posouvá z důvodu rozpočtového provizoria, předpoklad 
vyhlášení je konec června. Místostarosta chválí pana Josefa Vlacha a pana Josefa Chvátila 
v souvislosti s pracemi na myslivecké lávce za minimální náklady a zajištění těžké techniky. 
Žádost o dotaci na krám a hospodu je podána, postupně doplňována podle požadavků. Do 
konce prázdnin by mohlo být rozhodnuto. II. kolo na dotace na fotbalové kabiny zatím není 
vypsáno. Starosta informuje o započatých pracech na elektrické přípojce na hřbitov. Pan 
Titze se zajímá o obecní dům za panem L.V. Dle starosty dotace zatím nejsou vypsány, 
větrání domu zabezpečuje pan L.V. Pan Chvátil upozorňuje na shromaždiště aut na obecní 
zahradě u tohoto domu. Starosta toto ověří. Starosta žádá o příspěvky do Čtvrtletníku a 
jubilea občanů. Pan Truhlář informuje o proběhlých jednáních s Dopravním inspektorátem 
Kutná Hora ohledně doplnění značek v obci. Značky byly navrženy, dále nemůže pokračovat, 
protože náš dopravní pasport není schválen dotčeným orgánem a tím na něj nelze navázat 
s doplněním nových značek.  Ke změnám v současném dopravním pasportu pan Truhlář 
nemá kompetence.  Paní Vojtěchová uvádí, že dopravní značky byly navrženy, Dopravní 
inspektorát je akceptoval, dotyčný vedoucí pracovník poručík Žák musí v doplnění nových 
značek vycházet ze současného pasportu, který jím ale není schválen. Dále bude pokračovat 
v jednáních starosta. Paní Vojtěchové se líbí stezka pro pěší i lávka, upozorňuje ještě na 
úpravu terénu  v jejich okolí (odstranění hromad větví). Dle starosty se počítá s mulčováním 



 

 

větví, úpravou okolí a instalací zábradlí u myslivecké lávky. Stezka není určená pro cyklisty 
ani pro čtyřkolky. Paní Vojtěchová se informuje, proč vede stezka za paní H.R.  
v záplavovém pásmu korytem řeky. Domnívala se, že půjde vrchní pěšinkou za panem 
Chvátilem a podél pozemku pana T.K. Pan starosta odpovídá, že takto vše bylo 
koncipováno. Uvádí, že od lávky k panu J.CH. jde též o záplavové pásmo. Místostarosta 
ještě doplňuje, že v místech přístupných technice byla stezka materiálem dosypána.  Paní 
Vojtěchová se dotazuje, proč pod krásnými herními prvky na fotbalovém hřišti není povrch, 
který tráva neproroste, aby pracovník nemusel sekat křovinořezem a posekal mezi prvky jen 
ze sekačky, podobně jako štěpky pod  pyramidou. Kritizuje poházené plastové obaly, které 
tam po sobě zanechávají návštěvníci. Dále se zajímá proč je pod houpačkovou dráhou 
v zemi vyhloubené koryto, o tom se dle ní nejednalo, jak se bude koryto s ostrými hranami 
udržovat technikou. Starosta uvádí, že to takhle bylo zakomponováno firmou. Dle paní 
Vojtěchové mohlo být využito stráně pro šikmý sklon této houpačky a nemusel se stavět 
kopec ohraničený palisádami vedle stráně.  Starosta uvádí, že to bylo stavěno odborníky, 
možná je to dané délkou houpačky. Pan Vlach uvádí, že oproti Cihelně jsou všechny prvky 
nízko, je to dané požadavky firmy. Paní Vojtěchová ještě upozorňuje na prověs spodních lan 
na pyramidě, jestli by neměla být více napnutá. Zkusit oslovit technika i v rámci reklamace. 
Starosta zastává názor, že pod prvky se umístí časem materiál, který bude vhodný (tráva, 
kačírek nebo štěpky). Péči o trávu pod pyramidou zabezpečuje paní M.K. Na povrchy pod 
prvky si starosta zjistí i názory ostatních občanů, hlavně názory sekáčů. Místostarosta uvádí, 
že kačírek jsme opustili, protože při sekání odlétávají kamínky a je to pro děti nebezpečné. 
Pan Chvátil zhotovil koše podél stezky pro pěší. Pan Truhlář se ptá na nájemní smlouvu na 
rybník, která leží na stole v úřadovně. Diví se výměře rybníka 0,4 ha, protože ve skutečnosti 
je plocha určitě 7000 m2. Starosta ji připravil na dotaz pana Titze z minulého zasedání, 
plochu ověří. O novém pronájmu nejednáno. Pan Vlach dává požadavek na úpravu pravého 
břehu  podél silnice k Alliu.  Další zasedání se plánuje dle starosty v 1. týdnu září po 
prázdninách.      
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje sl. Pavle Moravcové finanční odměnu ve výši 5.000,-Kč za 
vzornou reprezentaci obce Močovice vybojováním 1. místa v celorepublikové soutěži Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezka.  
Výsledek hlasování:    Pro    7      Proti:       0           Zdrželi se:       0 
Usnesení č. 67/22 bylo schváleno 
 

Starosta zastupitelům poděkoval a zasedání zastupitelstva ukončil ve 22 hod. 7 minut.  
Přílohy zápisu:  

1) Prezenční listina 
2) Rozpočtové opatření č. 04/22  

Usnesení formuloval pan Kos Milan dne 16.6.2022, zápis vyhotovila podle audiozáznamu 
paní Vojtěchová Věra dne  19.6.2022.     
 
 
 …………………………………. …………………………………. 
 Starosta Místostarosta 
 
 
 …………………………………. …………………………………. 
 Ověřovatel Titze Libor Ověřovatel Vlach Josef 


