
 

 

 
 
 
Zápis č. 22/06 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 

Obec Močovice  
Zastupitelstvo obce Močovice            
                                                              
                                                            Zápis 
      ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice konaného dne 26. srpna 2022 
                                                  od 19.00 hod. v budově OÚ   
 
Přítomno:         4 členové  
Omluveno:       pan Kořínek Miroslav, pan Truhlář Jaroslav, pan Titze Libor 
Občané:            nepřítomni                            
Předsedající:    starosta 
 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Močovice (dále též jako "zastupitelstvo") bylo zahájeno 
v 19.00 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 přítomni jsou 4 zastupitelé a zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 
odst. 3 Zákona o obcích). Paní Vojtěchová bude pořizovat audiozáznam pro účely zápisu.   
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele  

Starosta navrhl ověřovateli pana Josefa Vlacha a pana Josefa Chvátila, zapisovatelkou 
paní Věra Vojtěchová.   
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu pana Josefa Chvátila a pana Josefa, 
zapisovatelkou paní Vojtěchovou Věru.   
Výsledek hlasování:        Pro       4     Proti    0      Zdrželi se   0   
Usnesení č. 74/22 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)   Prodej pozemku parc. č. 703/2 
IV) Rozpočtové opatření č. 05/22 
V)   Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2022/0M/01 
VI) Žádost o propachtování obecních pozemků na sklizeň travního porostu 
VII) Akce silnice III/33721 Močovice a Močovice- chodník podél silnice III/33721 

 VIII) Ostatní, závěr  



 

 

  
Výsledek hlasování:    Pro   4     Proti    0     Zdrželi se   0  
Usnesení č. 75/22 bylo schváleno. 
 

II) Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
Starosta provedl kontrolu usnesení. Byla schválena zadávací dokumentace na silnici 
na Krchleby. Uchazeči ve výběrovém řízení se cenově dostali pod původní zadávací 
částku. Odsouhlasený převod pozemků parc. č. 702/6 do vlastnictví KSÚS 
Středočeského kraje ze strany obce proveden. Schválen záměr obce č. 3/22/Z.  
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí starostou provedenou kontrolu plnění usnesení 
ze zasedání OZ č. 22/05. 
Výsledek hlasování:   Pro     4       Proti     0          Zdrželi se     0 
Usnesení č. 76/22 bylo schváleno 
 

III) Prodej pozemku parc. č. 703/2 
Starosta zopakoval, že o prodeji obecního pozemku trvalý travní porost /stráň/ se 
jednalo a záměr byl schválen na minulém zasedání. Dnes jde o schválení vlastního 
prodeje  tohoto pozemku paní E. K. Bez připomínek.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje prodej pozemku parc. č. 703/2 (trvalý travní porost) o 
výměře 236 m2 v k.ú. Močovice, v souladu se Záměrem obce č. 3/22/Z, paní E. K. za celkovou 
cenu 23.600Kč , přičemž nabyvatelka uhradí veškeré náklady, spojené s převodem.   
Výsledek hlasování:   Pro     4      Proti    0          Zdrželi se    0 
Usnesení č. 77/22 bylo schváleno 
 

IV) Rozpočtové opatření č. 05/22 
Starosta rozeslal všem zastupitelům, položky příjmu a výdajů objasnil. Bez připomínek.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 05/22 (příloha č. 2).     
Výsledek hlasování:  Pro      4     Proti      0          Zdrželi se       0      
Usnesení č. 78/22 bylo schváleno. 
 

V) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OM/01 
Starosta objasnil důvod uzavření dodatku ke smlouvě na opravu komunikace na 
parc.č. 1250-Močovice. Týká se změny bankovního účtu zhotovitele v souladu s 
přísnými dotačními podmínkami. Proběhla diskuse o zbylé části štěrku a recyklátu. 
Bude využit na úpravu okolí myslivecké lávky.   
 
Návrh  usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2022/0M/01.     
Výsledek hlasování:   Pro     4       Proti       0          Zdrželi se      0 
Usnesení č. 79/22 bylo schváleno. 
 
 
 
VI) Žádost o propachtování obecních pozemků na sklizeň travního porostu  
Starosta rozeslal zastupitelům žádost zájemce pana o propachtování části obecních 
pozemků za účelem sečení a sklizeň travního porostu. Aktivita vyšla ze strany 



 

 

žadatele, podle starosty s výhodou pro obě strany. Proběhla diskuse, pro adresný 
záměr na propachtování obecních pozemků jsou všichni zastupitelé, pachtovní 
smlouva se bude schvalovat na dalším zasedání.  
 
Návrh  usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Záměr obce č. 4/22/Z (příloha č. 3).    
Výsledek hlasování:   Pro     4       Proti       0          Zdrželi se      0 
Usnesení č. 80/22 bylo schváleno. 
 

VII) Akce silnice III/33721 Močovice a Močovice-chodník podél silnice III/33721 
Starosta informoval zastupitele, že v rámci výběrového řízení na zhotovení díla 
předložili nabídky 3 uchazeči. Dva nabídli cenu nižší, než byla ve výzvě stanovena, 
což znamená, že nemusí být uplatněn dodatek o možném překročení ceny o 20%, 
který OZ schválilo na minulém zasedání. Dále pak podrobně okomentoval tabulku, 
kterou obdrželi zastupitelé současně s pozvánkou na zasedání. Z tabulky je zřejmé, 
že nabídka uchazeče s nejnižší celkovou cenou je dle Čl. 8.5 závazné vzorové 
smlouvy /která je nedílnou součástí zadávací dokumentace/ pro obec velice příznivá. 
KSÚS ale tvrdí, že nemůže za obec hradit finanční náklady, které by měly jít na její 
vrub a zmíněný článek smlouvy zpochybňuje. Požaduje naopak schválení revidované 
vzorové smlouvy, jinak navrhne zrušení 3. kola výběrového řízení. Finanční rozdělení 
nákladů mezi KSÚS a obec bez uplatnění procentuálního rozdělení dle Čl. 8.5, tedy 
dle revidované smlouvy,  je ale pro obec ekonomicky zničující. Z následující diskuse 
vyplynulo, že zastupitelstvo z výše uvedených důvodů nepřijímá nejnižší nabídku 
uchazeče výběrového řízení. Zastupitelstvo se dále sjednotilo na pověření starosty 
schválením dokumentů pro 4. kolo výběrového řízení. Bude tak eliminováno případné 
zdržování v důsledku neakceschopnosti nového zastupitelstva po volbách.   
 

a) Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Močovice nepřijímá z ekonomických důvodů nejnižší nabídku uchazeče 
výběrového řízení na dílo Silnice III/33721 Močovice a Močovice-chodník podél silnice 
III/33721 ve 3. kole výběrového řízení.    
Výsledek hlasování:  Pro      4      Proti     0         Zdrželi se       0 
Usnesení č. 81/22 bylo schváleno 

 
b) Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Močovice deleguje na Radu obce /starostu obce/ schvalování dokumentů, 
souvisejících s ukončením 3. kola a souvisejících se zadávacími dokumenty 4. kola 
výběrového řízení na dílo Silnice III/33721 Močovice a Močovice-chodník podél silnice 
III/33721. 
Výsledek hlasování:   Pro    4     Proti       0      Zdrželi se        0 
Usnesení č. 82/22 bylo schváleno 

     
VIII) Ostatní 
Pan Vlach tlumočil problémy občanů s rozhlasem. Starosta o problému ví, je domluven 
s firmou na doplnění akumulátorů.   
 

Starosta zastupitelům poděkoval a zasedání zastupitelstva ukončil ve 20,10 hod. 
 
 
Přílohy zápisu:  

1) Prezenční listina 
2) Rozpočtové opatření 05/22 



 

 

3) Záměr obce č. 4/22/Z  
Usnesení a rozpravu k bodu VII formuloval pan Kos Milan dne 28.8. 2022, zápis 
vyhotovila podle audiozáznamu paní Vojtěchová Věra dne  28. 8. 2022.     
 
 
 …………………………………. …………………………………. 
 Starosta Místostarosta 
 
 
 …………………………………. …………………………………. 
 Ověřovatel Josef Vlach  Ověřovatel Josef Chvátil 


