
           Zápis č. 19/11 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 
 
 
Obec Močovice  
Zastupitelstvo obce Močovice                                                               
 
                                                             Zápis 
           ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice konaného dne 18.12.2019 
                                                  od 19,30 hodin na OÚ  
Přítomno:               6 členů OZ 
Občané:                  0  
Omluveni:               p. Titze Libor 
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"). Zasedání bylo řádně svoláno 
a informace o něm byla zveřejněna na Úřední desce Obecního úřadu Močovice a vyhlášena 
obecním rozhlasem. Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva 
(příloha 1) konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů 
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 Zákona o obcích). Paní 
Vojtěchová na začátku zasedání oznámila, že bude pořizovat audiozáznam pro potřeby 
zápisu.  
 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Truhláře Jaroslava a pana Chvátila Josefa, 
zapisovatelkou paní Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Truhláře Jaroslava a p. Chvátila 
Josefa, zapisovatelem paní Vojtěchovou Věru.                                                                                                        
Výsledek hlasování:        Pro  6        Proti  0        Zdrželi se  0 
Usnesení č. 98/19 bylo schváleno. 
 

I)  Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Doplnění 
programu přednesl předsedající, a to rozpočtové opatření č. 7/2019. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání: 
      I)  Schválení programu zasedání 
     II)  Kontrola usnesení z předchozího zasedání OZ 
    III)  Návrh smlouvy o dotaci z obecního rozpočtu pro SOKOL Močovice   
    IV)  Návrh Dodatku č. 15 ke smlouvě s AVE CZ odpad. hosp. s.r.o. 
     V)  Zařazení správního území obce do území působnosti MAS Lípa pro venkov        
    VI)  Návrh smlouvy o dílo s firmou Stavitelství-MUTL , s.r.o.       
   VII)  Návrh smlouvy o dílo na klempířské práce 
  VIII)  Rekonstrukce zastřešení altánu na fotbalovém hřišti 
    IX)  Dráha pro hasičský sport 
     X)  Masopust v r. 2020 
    XI)  Samovýroba palivového dřeva v obecních lesích 
   XII)  Příjezd k úložišti bioodpadu 
  XIII)  Návrh rozpočtového opatření obce č. 7/19 
  XIV)  Specifikace celoroční údržby obce  
   XV)  Jiné, závěr  



Výsledek hlasování:    Pro    6         Proti    0            Zdrželi se    0 
Usnesení č. 99/19 bylo schváleno. 
 

II)  Kontrola usnesení z předchozího zasedání 
Starosta informoval o plnění usnesení z minulého zasedání. Týkala se vyvěšení rozpočtu na 
rok 2020 na obecních stránkách, změně č. 1 ÚP Močovice v režii Městského úřadu Čáslav, 
žádosti SOKOLA Močovice, která bude ale samostatným bodem. Dále opět poděkoval za 
ozdobení vzrostlého stromu u hospody krásně vybranými ozdobami panu Truhlářovi a panu 
Vlachovi, a to ještě v nepříznivém počasí. Starosta zdůraznil zákaz parkování na travnatých 
pruzích v obci a nutnost parkovat na plochách k tomu určených, kterých je dostatek, konkrétně 
šlo o lokalitu Na Obci. Řešení výjezdu od firmy Allium bylo rozebráno při minulém zasedání. 
Vyřešeny díry na hlavní silnici. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení ze 
Zasedání OZ č. 19/10.  
Výsledek hlasování:   Pro      6         Proti       0           Zdrželi se        0 
Usnesení č. 100/19 bylo schváleno 
 

III)  Návrh smlouvy o dotaci z obecního rozpočtu pro SOKOL Močovice  
Zastupitelé měli možnost si smlouvu prostudovat v předstihu, připomínky vzneseny nebyly.  
Starosta informoval o fázi rozpracovanosti CD z akce 100 let fotbalu Močovice, o prodejních 
místech dalších předmětů z této akce, o upoutávce na facebooku k této věci.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu č.1/19 o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu obce, uzavřenou mezi obcí a SOKOLem Močovice, z.s. na finanční dotaci ve výši 
22.500,-Kč pro r. 2019.   
Výsledek hlasování:   Pro     6       Proti       0          Zdrželi se        0 
Usnesení č. 101/19 bylo schváleno 
 

IV)  Návrh Dodatku č. 15 ke smlouvě s AVE CZ odpad. hosp. s.r.o.    
Starosta vysvětlil, že nárůst ceny za svoz odpadů pro r. 2020 bude navýšen o 1,7%, což je 
méně než činí inflace.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Dodatek č. 15 ke Smlouvě č. 
S/100183/05324204/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu, 
uzavřenou mezi obcí a AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Provozovna Čáslav.   
Výsledek hlasování:   Pro     6        Proti       0         Zdrželi se      0 
Usnesení č. 102/19 bylo schváleno 
 

V) Zařazení správního území obce do území působnosti MAS Lípa pro venkov   
Starosta podal informaci o přípravě nové strategie MAS Lípa pro venkov na období 2012-2027, 
která souvisí s přijmutím následujícího usnesení, neboť obec Močovice je doposud v území 
působnosti MAS Lípa pro venkov jen jako člen Mikroregionu Dubina.    
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje zařazení správního území obce Močovice do území 
působnosti MAS Lípa pro venkov z.s.  na období 2021 – 2027, přičemž tímto schválením 
nevznikají obci žádné závazky vůči MAS.  
Výsledek hlasování:    Pro     6        Proti    0            Zdrželi se     0  
Usnesení č. 103/19 bylo schváleno. 
 
VI) Návrh Smlouvy o dílo s firmou Stavitelství-Mutl, s.r.o. 
Místostarosta uvedl právnicky připravenou smlouvu poskytovatelem dotace. Připomínky 
nebyly.  
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Močovice chodníky podél 
silnice II/337“, uzavřenou mezi obcí a  firmou Stavitelství-Mutl, s.r.o. v ceně 1 294 014,-Kč 
včetně DPH.   
Výsledek hlasování:  Pro  6       Proti   0         Zdrželi se  0    
Usnesení č. 104/19 bylo schváleno 
 

VII) Návrh Smlouvy o dílo na klempířské práce 
Starosta objasnil, že jde o zaokapování střechy na objektu Na Cihelně s provedením 
potřebných svodů na prosbu místního správce, protože může docházet k promáčení objektu. 
Na základě dobrých referencí byla oslovena firma viz níže. Připomínky nebyly vzneseny.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Smlouvu o dílo na klempířské práce na dřevostavbě  
v Cihelně, uzavřenou mezi obcí a firmou Pokrývačství a tesařství – Žejdlík Martin v ceně 21. 
285,-Kč včetně DPH.   
Výsledek hlasování:  Pro   6      Proti    0       Zdrželi se     0 
Usnesení č. 105/19  bylo schváleno 
 

VIII) Rekonstrukce zastřešení altánu na fotbalovém hřišti 
Starosta otevřel bod k rekonstrukci střechy nad parketem u hřiště. Uvedl: „Už jsme to tady 
zmiňovali dvakrát, už je tu období, kdy s tím teda skutečně musíme něco dělat. Proto jsem 
oslovil Pepu Chvátila, aby předložil nějaký návrh, protože toho materiálu tam bude poměrně 
dost a chceme tam dělat pořádné krovy“. Na zasedání pan Chvátil předložil přibližné ceny - 
krovy cca 15.000,- Kč, 120 m2 palubek v ceně asi 37.000,-Kč, krytina kanadský šindel cca 250 
Kč/m2. Celkem cena za materiál cca 95.000,- Kč s DPH. Pan Truhlář vyslovil přání, aby vše 
bylo masivnější a pevnější než dosud. Za práci starostou navrženo cca 10.000,- Kč, podle 
dalších zastupitelů možná i vyšší částka, podle počtu odpracovaných hodin. Odpovědnou 
osobou za akci byl ve shodě pověřen pan Chvátil. Provedení bude muset být formou brigády, 
se zajištěním občerstvení ze strany obce.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje rekonstrukci zastřešení altánu na fotbalovém hřišti 
svépomocí, pod vedením pana Chvátila Josefa. 
Výsledek hlasování:  Pro   6     Proti    0       Zdrželi se     0 
Usnesení č. 106/19 bylo schváleno 
     

IX) Dráha pro hasičský sport  
Starosta uvedl, že zájem o dráhu pro hasičský sport ze strany SDH Močovice trvá. Shoda je i 
na straně zastupitelů. Paní Vojtěchová vznesla dotaz jaké jsou požadavky hasičů na provedení 
dráhy, šlo jí o kvalitu práce a funkčnost dráhy. Pan Truhlář pronesl, že jde o lesní pozemek, 
zda-li ho budeme vyjímat z pozemkového fondu. Místostarosta vysvětlil, že máme stavební 
povolení na lesní cestu, starosta toto prověří. Představa hasičů je provedení travnatého 
povrchu. V diskusi rozebrány výška dráhy vzhledem k cestě, která bude zpevněná, sklon 
dráhy vzhledem k možné velké vodě, zábrany ve vjíždění automobilů, výška zavežení, 
důkladné uválcování a „utáhnutí“  těžkou technikou. Podle své zkušenosti pan Truhlář 
doporučuje nedávat štěrk jako podklad kvůli vysoušení travnatého povrchu při rychlé ztrátě 
vody, působil by drenážně. Shoda všech zastupitelů, hlavně kladen důraz na kvalitu díla. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje zhotovení Dráhy pro hasičský sport podél fotbalového 
hřiště. 
Výsledek hlasování:  Pro   6     Proti    0       Zdrželi se     0 
Usnesení č. 107/19 bylo schváleno 
 

X)  Masopust 2020 
Starosta na úvod konstatoval, že důvodem projednávání tohoto bodu je doporučení kontrolní 
komise nepodpořit Masopust v roce 2020 v současné podobě. Starosta vysvětlil jak Masopust 



probíhá, co je podstatou, a že je pro rok 2020 ze strany pořadatelů prakticky připraven. Počet 
masek se pohybuje kolem 25-30, během dne dochází k jejich střídání. Každý ze zastupitelů 
se vyjádřil, zná různé formy, které mají své výhody a nevýhody, s různými problémy, např. s 
obsazením počtu masek. Pro příští léta zazněly též nápady větší záštity obce, zapojení většího 
množství občanů (mladých rodin s dětmi), ukončení např. zabíjačkovými hody v režii obce. 
Zkonstatováno, že  finanční příspěvky občanů jsou dobrovolné, rovněž i přijmutí masopustní 
skupiny. Akce typu Máje i Masopust nejsou výdělečné. Zastupitelé se přiklonili k tomu, že akce 
Masopust se uskuteční pro rok 2020 ve stávající formě a nebude tím ovlivněno udělení 
případné dotace. Na jiné formě se prozatím zastupitelé nedohodli, ani neshodli, pro příští 
pořádání budou též zohledněny názory a požadavky občanů v rámci setkávání s občany nad 
Strategickými dokumenty.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje uspořádání Masopustu v provedení r. 2019. 
Výsledek hlasování:  Pro   6     Proti    0      Zdrželi se     0 
Usnesení č. 108/19 bylo schváleno 
 

XI)  Samovýroba palivového dřeva v obecních lesích 
Starosta uvedl problematiku a sám  navrhl, aby občané měli možnost samovýroby v obecních 
lesích, za stejnou cenu 150,-Kč/plm. Informoval, že už pravidla vyspecifikoval v Močovickém 
čtvrtletníku č. 31.  V souvislosti s tímto upozornil pan Truhlář na stromy v ohrožení zasažení 
kůrovcem a požádal starostu, aby je s hajným vytipoval. Dle starosty je to jeho povinnost a 
v lednu 2020 vše s hajným panem V. vyřeší. Současně proběhla informace i o účelném využítí 
obecního štěpkovače a techniky pana V. D.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje samovýrobu palivového dřeva v obecních lesích a 
prodej takto vyrobeného dřeva za cenu 150,-Kč/plm. 
Výsledek hlasování:  Pro  6     Proti    0      Zdrželi se     0 
Usnesení č. 109/19 bylo schváleno 
 

XII)  Příjezd k úložišti bioodpadu 
V úvodu starosta oslovil paní Vojtěchovou s tím, že kontrolní výbor navrhuje, abychom 
bioodpad neskladovali za hřištěm. Uvedl, že zrovna dnes tam nechal udělat příjezdovou cestu. 
Starosta dále uvedl, že místo, které je dnes vybráno jako úložiště odpadu, bylo vybráno po 
dohodě  zastupitelů na předchozích zasedáních, jiné vhodné místo zatím nebylo nalezeno. 
Dále informoval, že byl navezen a rozhrnut štěrk, aby byla možná manipulace s kontejnerem i 
za vlhkého počasí. Vše za využití zbytku finančních prostředků od ZDV Krchleby, které jsou 
obci každoročně přiznávány.  A to za práci, materiál hradí obec v hodnotě 15.000,- Kč. Citace 
slov starosty: „Neměli jsme dočerpané peníze, těch 25.000,-Kč, což dostáváme každý rok od 
ZDV Krchleby, toho jsem využil. Takže z toho zbytku peněz nám tam p. V. a p. T. M. ml. 
navozili materiál a ten roztahali“.  Provedení kritizoval pan Truhlář – není nic urovnáno, 
nezpevněno, jen nasypáno, vadí mu hrnutí materiálu až „k náhonu“. Starosta uvádí, že i 
občané nesypou odpad kam mají. Aby mohl být kontejner uložen na správné místo, musí 
nejdříve těžká technika bioodpad urovnat tam, kde má být. Nevýhodou kontejneru je též 
omezené množství bioodpadu a horší skladnost materiálu. Odvoz bioodpadu zprostředkovává 
firma ZERS a v případě mokrého terénu je přístup technikou nemožný, proto nechal starosta 
cestu zpevnit. Za odvoz 1 kontejneru platíme 750,-Kč.  Paní Vojtěchová vyslovila myšlenku, 
aby se ještě uvažovalo o jiném místě a ne u fotbalového hřiště, např. vlevo podél cesty na 
Cihelnu až dále směrem k brodu přes Klejnarku. Místostarosta uvedl, že jde o zátopové 
pásmo. Pan Truhlář uvedl možné místo v tzv. průmyslové zóně nebo na Trněnce, zkusit zde 
získat pozemek a pro tyto účely jeho povrch zpevnit a připravit. Další možné místo u drážního 
domku vpravo od „řepníku“ není moc vhodné, vzhledem k tomu, že je na příjezdu do obce. 
Podobná situace je i u vodojemu, jde o výjezd z obce. Starosta tedy vyzval zastupitele o 

zamyšlení se nad novým možným místem.  
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Močovice bere na vědomí provedené zpevnění komunikace k úložišti 
bioodpadu. 
Výsledek hlasování:  Pro    6     Proti    0      Zdrželi se    0 
Usnesení č. 110/19 bylo schváleno  
 

XIII) Návrh Rozpočtového opatření obce č. 7/19 
Starosta uvedl, že rozpočtové opatření souvisí s přijetím peněz na dotaci na MŠ a separační 
středisko. Obec má nyní 11,5 milionu Kč dluhu, nyní bude mimořádná splátka 6 milionů, další 
milion splatíme během r. 2020, zbyde splatit 4,5 milionu, přičemž na účtu jsou 3 miliony, takže 
hospodaření je dle starosty dobré.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/19. 
Výsledek hlasování:  Pro   6     Proti    0      Zdrželi se    0 
Usnesení č. 111/19 bylo schváleno 
 

XIV) Specifikace celoroční údržby obce 
Rozvinula se diskuse k danému tématu, paní Vojtěchová předložila za kontrolní výbor mapu 
se zakreslenými obecními pozemky pro představu ostatních zastupitelů a rozeslala před 
zasedáním všem další upravenou verzi „Priority péče o vzhled obce Močovice – doporučení“. 
V případě nedostatku pracovníků informovala i o nabízené pomoci z MÚ Čáslav – majetek 
města, veřejná zeleň, paní Gabriela Dymáková DiS. Za nejpodstatnější podle starosty je 
dohodnout se na sekání kolem Klejnárky, na pozemcích Povodí Labe, k čemuž byly největší 
připomínky. Podal informace z Povodí Labe. Řeka Klejnárka je neregulovaný tok a podle 
vodního zákona povinnost udržovat tok ze strany Povodí Labe není žádná. Vše záleží na jejich 
přidělených finančních prostředcích. Rovněž i vynaložení finančních prostředků ze strany obce 
musí být zdůvodněno. Zarostlé nejsou jen břehy, ale i dno, což vynikne, když neteče žádná 
voda. Otázkou je, zda-li chceme mít břehy čisté a vynaložíme-li na to peníze. Jednoznačně se 
vyjádřil pan Truhlář o potřebě udržovat čistotu břehů od č.p. 185 přes oba mosty až č.p. 31, a 
že nálety do 5 cm můžeme vyřezávat sami. Návrh udržovat čistotu břehů bez specifikace délky 
podpořili i pan Vlach i pan Chvátil. Starosta udává, že Povodí trávu může sekat 2x za rok, 1x 
za 3 roky je průklest stromů, náletů a větších keřů. Starosta vidí posekat poprvé na jaře, jednou 
v létě podle vláhy a jednou před zimou. Nebo si požadavky na sekání řekneme podle potřeby 
a rozhodneme. Nakonec domluveno, že obecní peníze ve shodě všech zastupitelů na toto 
budou vyčleněny, posekání obcí max. 2x za rok, výjimečně po domluvě zastupitelů, s tím, že 
2x vyseká Povodí Labe, což je ze strany Povodí nadstandartní a zastupitelé si této iniciativy 
váží a jsou za ni vděčni. Přítomní zastupitelé jsou si vědomi své povinnosti hospodařit s 
veřejnými prostředky s péčí řádného hospodáře, avšak ve snaze zajistit příjemný vzhled obce 
i na pozemcích, které nejsou v jejím vlastnictví a nejsou řádně udržovány, aniž by se to příčilo 
zákonu, rozhodli, že tyto budou udržovány na náklady obce. V této souvislosti paní  
Vojtěchová upozornila i na úpravu strání přilehlých např. ke stezce od starosty k lávce, průřez 
např. i do vzdálenosti 50 cm-1 m od cestičky. Počet sezónních pracovníků by se mohl podle 
ní zvýšit (využít VPP). Starosta odpověděl, že je lidí na práci pro obec dost, tj. 5 a objasnil kdo 
a co zabezpečuje a nevýhody zaměstnávání lidí z VPP. Z Močovic nyní není žádný občan 
veden na ÚP.  Na dotaz místostarosty pan Truhlář řekl, že zjistil zabezpečení sekání trávy 
např. v Bratčicích, odeslal jen paní Vojtěchové, ostatním zastupitelům zapomněl. Ta dodala, 
že toto mají v Bratčicích zajištěno firmou, cca 5 sečí za sezonu v ceně asi kolem 100.000,-Kč 
+ dosekávání křovinořezem vlastními lidmi. O všech těchto možnostech můžeme diskutovat a 
zjistit jejich výhody a nevýhody dle starosty. Jinak shrnuto starostou, že všechna prostranství 
v centru obce, mimo centrum i lokality Lány a Cihelna sekáme jako dosud. Hřiště nám 
zabezpečují Třebešice. Protierosní kanál sekáme 2x za rok.    
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Močovice rozhodlo, že obec bude na vlastní náklady provádět údržbu 
travního porostu na neregulovaném toku Klejnárka v jejím zájmovém území, tj. tam, kde 
dochází k poškozování celkového vzhledu obce.  



Výsledek hlasování:  Pro   6     Proti    0     Zdrželi se    0 
Usnesení č. 112/19 bylo schváleno 
 

XV) Jiné 
Starosta ještě obnovil téma pěšiny od lávky k autobusové zastávce podél Klejnárky, jak uvedl 
kontrolní výbor ve svém doporučení. Po diskusi dohodnuto, že budeme pěšinu jen sekat, např. 
projetím traktůrkem podle potřeby a sezony (př. 1x za 2-3 týdny), aby se cesta pro občany 
udržovala průchodná. Podobně pan Truhlář doporučuje udržovat cestu za fabrikou. Starosta 
přislíbil, že po opravě traktůrku, budou tyto cestičky prosekány, tím i listí zlikvidováno, jak už 
bylo provedeno na antukovém hřišti. Zastupitelé mají za úkol si cesty projít a informovat 
starostu o potřebách úprav.  Starosta podal informaci, že v souvislosti se zvyšováním platů se 
hospodářce a účetní zvedne plat o 10% od 1.1. 2020.  
Místostarosta i starosta otevřeli téma propracovaných variant odvodu vod z protierozního 
příkopu z pole Šafranice v souladu s již poslanými materiály zastupitelům. Ve shodě všech je 
jednoznačně průchodná varianta č. 1, protože druhý návrh by byl realizovatelný pouze za 
vysokých finančních nákladů na nezbytně nutné přeložky sítí.  
Pan Truhlář upozornil na spadlou značku směrem ze hřiště k č.p. 31 před retardérem. Starosta 
o tom ví, zařídí nápravu. Dále pan Truhlář navrhl jako možné místo pro dětské hřiště plochu 
před velkým fotbalovým hřištěm osázenou malými duby. Pan Vlach ho v tomto nápadu 
podpořil a ještě navrhl skácet velké vzrostlé stromy u fotbalové brány, protože jsou svým 
stavem dost nebezpečné. To prověří starosta při pochůzce s hajným. Starosta informoval o 
těžbě pařezů v této lokalitě, o jejich odvozu a při té příležitosti ještě požádal místostarosta o 
odstranění pařezů z lokality Cihelna.  
V rámci diskuse paní Vojtěchová nadnesla návrh zpevnění polní cesty pro lokalitu od Lán 
směrem k „holubáři“, která je obecní. A též opětně se zamyslit nad osvětlením nebezpečné 
levotočivé zatáčky ve výjezdu z Močovic u této lokality, kde lidé přecházejí nebo dobudováním 
chodníku v této části od č.p. 129. Zastupitelé již toto jednou řešili na místě, problém je zde 
s pozemky a nemožností vybudovat přechod pro chodce v zatáčce, který musí být v provedení 
z chodníku na chodník. Dle starosty by byla možností solární lampa někde u č.p. 154. 
Pan Vlach navrhl za hasiče koupit vhodný, ale už vzrostlý strom ke kapličce v rámci udržení 
tradice zdobení stromku dětmi ve vánoční čas. O druhu se rozhodne podle odborníků, které 
osloví místostarosta, rovněž o jeho zalévání. Podle starosty je akce zdobení stromu u OÚ pro 
děti nevhodné, a to kvůli bezpečnosti.  Pan Vlach dále tlumočil dotaz na stavební parcely. 
Místostarosta objasnil, že jsou v plánu v rámci Strategických dokumentů nad Cihelnou 2 
lokality, po domluvě jednu z nich pak můžeme nechat rozpracovat do podoby projektové 
dokumentace, ale nutností bude dostatečná poptávka hlavně močovických občanů. Časový 
horizont jistě 3-5 let. V rámci předvánočního úklidu byl využit po dobu 2 dnů v obci zametací 
vůz. Starosta oznámil, že odměny občanům budou navrženy na příštím zasedání v lednu 2020 
a připomněl provedení inventury. Starosta poděkoval zastupitelům za odváděnou práci, popřál 
klidné vánoční svátky a hlavně hodně zdraví v novém roce 2020.   
Zasedání zastupitelstva předsedající ukončil ve 22´05 hod.  

Přílohy zápisu:        
     1)  Prezenční listina        
     2)  Rozpočtové opatření obce č. 7/19 
           
                
Usnesení formuloval pan Kos Milan, zápis vyhotovila paní Vojtěchová Věra, dne 22.12.2019 
Úprava příloh provedena dne 2.5.2020 na základě usnesení č. 19/20.  
 
Ověřovatelé:  ..............................................                             ………………………………… 
 
Starosta:        ..............................................   Místostarosta     ………………………………... 
 
 
 


