
 

 

 
 
Zápis č. 22/05 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 

Obec Močovice  
Zastupitelstvo obce Močovice            
                                                              
                                                            Zápis 
      ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice konaného dne 20. července 2022 
                                                  od 20,00 hod. v budově Zdravotního střediska   
 
Přítomno:         6 členů  
Omluveno:       p. Vlach Josef 
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 6 zastupitelů, zastupitelstvo 
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 Zákona o obcích). Paní Vojtěchová si bude 
pořizovat audiozáznam pro účely zápisu.   
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele  

Starosta navrhl ověřovateli pana Jaroslava Truhláře a pana Josefa Chvátila, 
zapisovatelkou paní Vojtěchovou Věru.  
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu pana p. Truhláře Jaroslava a p. 
Chvátila Josefa, zapisovatelkou paní Vojtěchovou Věru.   
Výsledek hlasování:        Pro       6     Proti    0      Zdrželi se   0   
Usnesení č. 68/22 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)   Schválení Zadávací dokumentace na akce III/33721 Močovice a Močovice 
      -chodník podél silnice III/33721 

    IV)  Schválení převodu pozemku  parc. č. 702/6 do vlastnictví KSÚS  
          Středočeského kraje  
     V) Ostatní, závěr 
  
Výsledek hlasování:    Pro   6     Proti    0     Zdrželi se   0  



 

 

Usnesení č. 69/22 bylo schváleno. 
 

 
II) Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
Starosta provedl kontrolu usnesení. Na minulém zasedání byla schválena Usnesení 
č. 52-55 týkající se schválení Závěrečného účtu obce Močovice a účetní závěrky za 
rok 2021, účetní závěrky MŠ Močovice za rok 2021 a RO č. 4/22. Byl schválen 
Závěrečný účet Mikroregionu Čáslavsko a dále Dodatek č. 2 ke smlouvě o zřízení 
pověřence. K žádosti o směnu lesního pozemku starosta oslovil žadatelku, bude 
pozvána na příští plánované zasedání 7.9. 2022. Dále starosta informoval o tom, že 
připravil Záměr č. 3/22 na základě Usnesení č. 59/22 z minulého zasedání, který 
bude vyvěšen. Bez připomínek ze strany zastupitelů. Schválení převodů pozemků do 
vlastnictví obce pod chodníky na Kluky a na Čáslav probíhá. Smlouvy o zřízení 
věcných břemen k nemovitosti jsou již podány na Katastr nemovitostí. Na další 
volební období bylo schváleno sedmičlenné OZ. Starý zahradní traktůrek byl 
odprodán stávající servisní firmě LPP Technik, s.r.o. Čechtice. Mulčovač je už ve 
vlastnictví obce, pan Tesař začne s mulčováním ploch příští týden. Schválený 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Oprava komunikace od pana Rychetského k brodu na 
Klejnárce byl podepsán. Odměna slečně Pavle Moravcové předána.  
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení 
ze zasedání OZ č. 22/04. 
Výsledek hlasování:   Pro     6       Proti     0          Zdrželi se     0 
Usnesení č. 70/22 bylo schváleno 
 

III) Schválení Zadávací dokumentace na akce III/33721 Močovice a Močovice 
chodník podél silnice III/33721 
Starosta informoval zastupitele o nutnosti a důvodech schválit výzvu k podání 
nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce na tuto 
akci. Jde již o III. kolo výběrového řízení. Proběhla diskuse ze strany zastupitelů 
/Vojtěchová, Truhlář/ k požadavku ze strany KSÚS o navýšení předpokládané ceny 
díly o 20%. Starosta problém navýšení o 20% vysvětlil, upřesnění větné formulace 
tohoto požadavku ve smlouvě předložené zastupitelům bude ještě komunikovat 
s KSÚS. Předpokládaná cena díla ze strany KSÚS za silnici a most bude kolem 24 
milionů bez DPH a ze strany obce za chodník kolem 3 milionů. Dle starosty se event. 
navýšení o 20% bude týkat ceny mostu, ne chodníků, proto se obec nemusí obávat o 
zvyšování svých nákladů. Dle místostarosty se bude cena ve smlouvě schvalovat po 
vysoutěžení akce spolu s rozpočtem. Potom se obecní zastupitelstvo rozhodne,  
bude-li akce chodník pokračovat. Paní Vojtěchová požaduje v rámci provádění 
chodníků, aby vjezdy a sjezdy na pozemky byly pro občany správně funkční, aby 
nebyly ostré hranaté obrubníky, ale aby byly oblé na přejezd auta, aby voda ze 
silnice byla stažená pod obrubníky jako to je u chodníku na Kluky, aby kanály byly 
správně zapuštěny v silnici. Místostarosta ujišťuje, že jde v tomto případě ještě o 
přísnější projektovou dokumentaci než u chodníků na Kluky, projekt je v rámci 
dotace, půjde o bezbariérové chodníky, minimálně ve stejné kvalitě jako chodník 
směr Čáslav. Dále místostarosta uvádí, že nyní už KSÚS nepovoluje vpustě pro vodu 
v silnici, ale jen bočně. Vše je takto naprojektováno. Paní Vojtěchová upozorňuje i na 
vjezd ke zdravotnímu středisku, aby byl široký „véčkový“  bezbariérový. Žádá, aby 
bylo toto ze strany hlavních představitelů obce ohlídáno. Místostarosta uvádí, že toto 
ohlídá i projektant.  Starosta uvádí, že vše je navrženo odborníky na projektovou 



 

 

dokumentaci chodníku i silnice a též i dotačními specialisty. S dotčenými občany bylo 
dle starosty jednáno, vše vysvětlováno. V úvahu se musí vzít i splnitelné parametry 
s ohledem na dotaci, aby byla řádně čerpána.  Paní Vojtěchová požaduje, aby byla 
provedena i nová dešťová kanalizace, protože současná je stará a  pravděpodobně i 
nefunkční, aby nedocházelo k podmílání a propadání chodníků. Místostarosta uvádí, 
že v PD je plánováno vyměnit asi 1/3 dešťové kanalizace. Pak se bude opravovat 
podle skutečnosti. Když bude potřeba vyměnit celou, tak se vymění. V rámci 
kamerového průzkumu bylo zjištěno, že  tato kanalizace je relativně v pořádku. Dle 
starosty je kanalizace podle kamerového průzkumu čistá a není promačkaná. Uvidí 
se až po odkrytí vrchní vrstvy. Paní Vojtěchová upozornila na ostrou zatáčku vpravo 
ke hřbitovu ze silnice od Krchleb, při pracech by bylo vhodné tento vjezd rozšířit a 
lépe upravit. Žádá, aby starostou a místostarostou bylo při jednáních a pracech toto 
zohledněno. Starosta uvádí, že toto se v PD neřešilo. Místostarosta uvádí, že určitě 
bude provedeno odpovídající napojení silnice na tuto místní komunikaci. 
Neplánovalo se ale rozšíření vjezdu v této lokalitě. Starosta souhlasí, že vjezd ke 
hřbitovu z Krchleb je pro řidiče horší než z druhé strany. Uvádí, že výškově se bude 
určitě vyrovnávat, bude myslet na rozšíření tohoto vjezdu na hřbitov ze silnice  a 
připomene KSÚS při skutečných pracech. Rovněž tak budou dle starosty 
konzultovány všechny připomínky k vjezdům ze strany majitelů dotčených pozemků.    
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci  
pro veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle  
ustanovení § 53 zákona „III/33721 a Močovice – chodník podél silnice III/33721“.  
Výsledek hlasování:   Pro     6      Proti    0          Zdrželi se    0 
Usnesení č. 71/22 bylo schváleno 
 

IV) Schválení převodu pozemku  parc. č. 702/6 do vlastnictví KSÚS Středočeského  
kraje 
Záměr 1/22/Z byl již schválen v usnesení č. 16/22. Týkal se recipročního 
bezúplatného převodu pozemku pod tělesem silnice směrem na Krchleby na KSÚS a 
pozemku pod přilehlými chodníky na obec Močovice. Bez připomínek.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje bezúplatný převod obecního pozemku parc. č. 702/6 
v k.ú. Močovice do vlastnictví KSÚS Středočeského kraje.    
Výsledek hlasování:  Pro      6     Proti      0          Zdrželi se       0      
Usnesení č. 72/22 bylo schváleno. 
 

V) Ostatní, závěr 
Starosta zopakoval informaci o nutnosti schválení záměru obce 03/22/Z týkajícího se 
prodeje pozemku č. 703/2. Detailněji probráno během zasedání OZ v červnu 2022, 
bez připomínek.   
 
Návrh  usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Záměr obce č. 3/22/Z.   
Výsledek hlasování:   Pro     6       Proti       0          Zdrželi se      0 
Usnesení č. 73/22 bylo schváleno. 
 

Starosta zastupitelům poděkoval a zasedání zastupitelstva ukončil ve 20 hod. 28 
minut.  
 



 

 

Přílohy zápisu:  
1) Prezenční listina 
2) Záměr obce č. 3/22/Z  

Usnesení formuloval pan Kos Milan dne 21.7. 22, zápis vyhotovila podle audiozáznamu 
paní Vojtěchová Věra dne  24.7. 2022.     
 
 
 …………………………………. …………………………………. 
 Starosta Místostarosta 
 
 
 …………………………………. …………………………………. 
 Ověřovatel Jaroslav Truhlář Ověřovatel Josef Chvátil 


