
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice č. 22/09 
 
 

Obec Močovice 
Zastupitelstvo obce Močovice 

 

Zápis 
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice, 

konaného dne 7. prosince 2022, od 20:00 hodin. 
 
 

Přítomní zastupitelé: 7 
Omluvení zastupitelé:  0 
Místo: obecní úřadovna 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Močovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno ve 20 hodin starostou 
obce Kosem Milanem („dále jako „předsedající“). 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce 
Obecního úřadu Močovice a zveřejněna v relaci obecního rozhlasu. 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že 
přítomno je 6 členů zastupitelstva a 1 náhradník, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona 
o obcích). 

 
Osvědčení o nastoupení do funkce člena OZ a složení slibu zastupitele 
Předsedající požádal zastupitele o osvědčení o nastoupení náhradníka, pana Tomáše Lanka, do funkce člena 
zastupitelstva obce Močovice. Následně mu předal příslušné osvědčení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice osvědčuje, že pan Tomáš Lank dne 7.12.2022 nastoupil do funkce člena 
zastupitelstva obce Močovice. 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 22/26 bylo schváleno 

 
V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval předsedající nového člena OZ ke složení slibu. Před složením 

slibu předsedající upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik 
mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném 
znění). 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost 
České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce 
Močovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Pak vyzval pana Tomáše Lanka ke 
složení slibu pronesením slova „slibuji“ před zastupitelstvem a podpisem na připraveném archu. Ten slib 
předepsaným způsobem složil. 

 

Bod I - Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Vlacha Josefa a paní Vojtěchovou Věru a zapisovatelem 
pana Kosa Milana. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu pana Vlacha Josefa a paní Vojtěchovou Věru a 
zapisovatelem pana Kosa Milana. 
Výsledek hlasování: Pro  7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 22/27 bylo schváleno. 



Bod II - Schválení programu: 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a 
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání: 
I) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
II) Schválení programu 
III) Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ 
IV) Schválení Rozpočtu obce Močovice a Rozpočtu MŠ Močovice na r. 2023 

V) Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce Močovice 
VI) Schválení Rozpočtového opatření č. 8/22 
VII) Schválení vítěze výběrového řízení na stavbu III/33721 Močovice a Močovice – chodník podél silnice 

III/33721, smlouvy o dílo a smlouvy na TDI a BOZP 
VIII) Plán inventur k zajištění inventarizace k 31.12.2022 
IX) Schválení návrhu kupní smlouvy 
X) Dodatek k objednávce o poskytování služeb komunikačního systému MUNIPOLIS ze 7.4.2021 

XI) Prodej palivového dřeva 
XII) Volba předsedy kulturní komise 
XIII) Závěr 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti   0 Zdrželi se  0 
Usnesení č. 22/28 bylo schváleno. 

 

Bod III - Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ 
Předsedající provedl kontrolu plnění usnesení z posledního zasedání OZ. Nebyly vzneseny žádné 
připomínky. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání, provedenou 
starostou obce. 
Výsledek hlasování: Pro  7 Proti  0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 22/29 bylo schváleno. 

 

Bod IV – Schválení Rozpočtu obce Močovice a Rozpočtu MŠ Močovice na r. 2023 
Předsedající informoval zastupitele, že oba dokumenty byly zákonným způsobem zveřejněny, a že ze strany 
veřejnosti nebyly vzneseny žádné připomínky, či výhrady. Připomněl, že zastupitelstvo dokumenty projednalo 
při schvalování jejich návrhů. V dalším se zastupitelé shodli na začlenění částky 5 tis. Kč na finanční příspěvek 
pro Městskou nemocnici Čáslav. O takto upraveném rozpočtu dal předsedající hlasovat. 
Návrh usnesení: 

a) Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočet obce Močovice na r. 2023 (Příloha č. 2). 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti   0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 22/30 bylo schváleno. 

 

b) Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočet MŠ Močovice na r. 2023 (Příloha č. 3). 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 22/31 bylo schváleno. 

 

Bod V – Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce Močovice na r. 2024 – 2028 
Také k tomuto dokumentu nebyly vzneseny připomínky občanů a žádné neměli ani zastupitelé. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Močovice na r. 2024-2028 (Příl. č 4) . 
Výsledek hlasování: Pro  7 Proti   0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 22/32 bylo schváleno. 

 
Bod VI – Schválení Rozpočtového opatření č. 8/22 



Předsedající omluvil pozdní předání návrhu RO zastupitelům a postupně zdůvodnil jednotlivé položky, 
zodpověděl dotazy a připomínky. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/22 (příloha č. 5). 
Výsledek hlasování: Pro  7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 22/33 bylo schváleno. 

 
Bod VII – Schválení vítěze výběrového řízení na stavbu III/33721 Močovice a Močovice-chodník 
podél silnice III/33721, smlouvy o dílo a smlouvy na TDI a BOZP 
Předsedající krátce informoval o průběhu a výsledcích 4. kola výběrového řízení. Poděkoval zastupitelům za 
racionální přístup, který vedl k pro obec příznivé ceně na stavbu chodníků. Pak požádal o připomínky a doplňky 
ke smlouvám, které zastupitelé obdrželi k prostudování. Žádné nebyly vzneseny a tak před hlasováním o návrhu 
usnesení ještě vznesl dotaz, zda se někdo chce účastnit kontrolních dnů na stavbě. Bylo dohodnuto, že 
zastupitelé obdrží jednotlivé zápisy z jednání kontrolní komise stavby, budou informováni o jejích jednacích 
dnech a v případě zájmu se jednání zúčastní. 

a) Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje jako vítěze výběrového řízení na stavbu III/33721 Močovice a Močovice- 
chodník podél silnice III/33721 IV firmu Stavitelství-Mutl, s.r.o., sídlem Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora, IČO: 
29016037, jejíž nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. 
Výsledek hlasování: Pro  7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 22/34 bylo schváleno 

 

b) Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o dílo č. 2022/OM/03 na provedení a dokončení 
stavebních prací „III/33721 Močovice a Močovice-chodník podél silnice III/33721 IV“, uzavřenou mezi 
KSÚS SK, IČO: 00066001 a obcí Močovice, IČO: 00640077, na straně jedné a Stavitelstvím Mutl, s.r.o., 
IČO: 29016037, na straně druhé, kde celková cena díla je neměnná a konečná a činí 30 518 151,52Kč 
s DPH, přičemž podíl obce Močovice činí 4 351 805,08Kč s DPH. 
Výsledek hlasování:  Pro   7  Proti   0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 22/35 bylo schváleno 

 
c) Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o výkonu činností stavebního dozoru a výkonu 
činnosti koordinátora BOZP č. 2022/OM/04, uzavřenou mezi KSÚS SK, IČO: 00066001 a obcí 
Močovice, IČO: 00640077, na jedné straně a firmou BUNG CZ, s.r.o., IČO: 27454576, na straně druhé, 
za celkovou neměnnou a konečnou cenu 837 320,-Kč s DPH, přičemž podíl obce Močovice činí 
104 832,-Kč s DPH. 
Výsledek hlasování:  Pro    7   Proti  0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 22/36 bylo schváleno 

 
Bod VIII – Plán inventur k zajištění inventarizace k 31.12.2022 
K dříve předanému plánu inventur nebyly vzneseny připomínky. Upřesňující dotazy byly zodpovězeny. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Plán inventur k zajištění inventarizace k 31.12.2022 (Příloha č. 6). 
Výsledek hlasování: Pro  7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 22/37 bylo schváleno. 

 

Bod IX – Schválení návrhu kupní smlouvy 

Předsedající krátce zrekapituloval problematiku prodeje pozemku p.č. 569/1 díl a) o výměře 23m2, táhnoucí se 
ne vinou obce od 5/2018. Zmínil související schválená usnesení, zákonným způsobem zveřejněná. Pak požádal o 
připomínky k textu kupní smlouvy. Protože nebyly žádné vzneseny, dal hlasovat o usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje kupní smlouvu NZ 415/2022 o prodeji pozemku, schváleném dne 
16.5.2018 Usnesením č. 15/58 v souladu se Záměrem obce č. 2/18/Z. 
Výsledek hlasování: Pro 7   Proti 0 Zdrželi se 0 



Usnesení č. 22/38 bylo schváleno. 
 

Bod X – Dodatek k objednávce o poskytování služeb komunikačního systému MUNIPOLIS ze 7.4.2021 
Předsedající krátce připomněl za jakých podmínek byla schválena objednávka uvedených služeb. Zdůraznil, že 
základní služba, o níž má obec i nadále zájem, byla bezplatná. Předložený návrh dodatku toto neakceptuje. 
Vzhledem k tomu, že systém MUNIPOLIS je pro obec zbytný, zastupitelé se shodli na odmítnutí dodatku 
smlouvy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek k objednávce o poskytování komunikačního systému 
MUNIPOLIS ze 7.4.2021. 
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 7 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 22/39 nebylo schváleno 

 
Bod XI) – Prodej palivového dřeva a dřeva na řezivo 
Předsedající informoval zastupitele, že vzhledem k příznivému stavu obecních lesů bude samotěžba palivového 
dřeva umožněna pouze na Slouhovce. čili ve špatně přístupné stráni na levém břehu Klejnarky, táhnoucí se  od 
bývalého splavu k Vodrantům. 
Pak sdělil zastupitelům, že dřevo na řezivo v délce 4m, vytěžené na stavbě suchého poldru, bude firmě, 
provádějící kácení, odprodáno za 1500,-Kč/1PRM. 
Následně informoval zastupitele o cenách v místě obvyklých za 1 PRM palivového dřeva (PRM=prostorový 
metr tvořený volně naskládanými kusy v délkách 1m do hranice o hranách 1mx1m) a otevřel diskusi k ceně, za 
níž obec prodá palivové dřevo, zbylé z kácení, občanům. Zastupitelé se shodli na ceně ve výši 800,-Kč/1PRM  
jako příznivé pro občany a současně odpovídající zásadám péče dobrého hospodáře o majetek obce. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje prodejní cenu dřeva na řezivo ve výši 1500,-Kč/1PRM firmě, provádějící 
kácení a cenu nařezaného palivového dřeva ve výši 800,-Kč/1PRM občanům. 
Výsledek hlasování: Pro   7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 22/40 bylo schváleno 

 

Bod XII)- Volba předsedy kulturní komise 
Před volbou předsedy kulturní komise starosta informoval zastupitele, že blahopřání k životním jubileím občanů 
bude zabezpečovat on a paní Lišková Jindra.       
Předsedající pak navrhl do funkce předsedy kulturní komise pana Lanka Tomáše. Jiný návrh nebyl vznesen. Nově 
zvoleného předsedu kulturní komise požádal o zajištění Drakiády v dalších obdobích, o organizování návštěv 
divadelních představení pro občany a o návrh plánu dalších činností komise. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje do funkce předsedy kulturní komise pana Tomáše Lanka. 
Výsledek hlasování: Pro   7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 22/41 bylo schváleno 

 

Bod XIII - Závěr 
Závěrem předsedající zastupitelům poděkoval za aktivní přístup k jednání. 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21´45h. . 

 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2/ Rozpočet obce na r. 2023 
3/ Rozpočet MŠ na r. 2023 
4/ Střednědobý výhled rozpočtu obce Močovice na r. 2024-2028 
5/ Rozpočtové opatření č. 8/22 
6/ Plán inventur 

 
Zápis byl vyhotoven dne: 8.12.2022 
Zapisovatel: Kos Milan 

 

Ověřovatelé: ..............................................                                     …………………………………………. 
 

Starosta: ..............................................            Místostarosta............................................. 



 


