Akce realizované v letech 2014-2018
1) Zateplení nemovitosti čp. 96 -zdravotní středisko
Realizace 07-09/2014. Stavbu provedl vítěz výběrového řízení – firma Stavmika s.r.o.
z Velimi. Rozpočet akce byl 594 tis,-Kč. Dotaci ve výši 222. tis. Kč poskytnutlo
SFŽP.
2) Protipovodňová opatření – kompletní obnova rozhlasu.
Projekt byl realizován ve spolupráci s obcí Krchleby a dokončen v 10/2014. Důvodem
spolupráce byla větší šance při získání dotace ze SFŽP. Rozpočet akce byl 1.871 tis.
Kč, poskytnutá dotace činila 1.684,-Kč.
3) II. etapa obnovy veřejného osvětlení /ulice na Vodranty a ulice od školky
k rybníku/.
Akci realizovala firma TES Čáslav. Dotace byla poskytnuta Středočeským krajem ve
výši 639 tis.Kč z celkového rozpočtu 669 tis.Kč. Předání hotového díla a vyúčtování
akce proběhlo v 11/2014.
4) Dětské hřiště u mateřské školky
Po několik let podávané žádosti o dotace byly opakovaně zamítnuty. Obec proto
uvolnila ze svého rozpočtu 60 tis. Kč a o prázdninách 2015 hřiště doplnila o 4 hrací
prvky na vlastní náklady.
5) Úklidový vůz
Realizováno ve 12/2014. Rozpočet akce 4.009 tis Kč, dotace 3.607 tis. Kč a příspěvek
ZDV Krchleby 402 tis. Kč. Spoluúčast obce 0,-Kč.
6) Obecní zeleň
Realizováno v 11/2015.
Akci zdárně provedla firma Koniferové školky Žehušice. Rozpočet 1.349 tis. Kč.
Dotace ze SFŽP 1.060 tis Kč.
7) Hasičské auto
Ve 12/2015 došlo k nákupu zánovního, devítimístného, zásahového vozidla Ford
Transit, v ceně 168 tis. Kč, na který byla poskytnuta dotace ze Středočeského kraje ve
výši 129 tis Kč.
8) Močovice na Obci-zpevněné plochy a parkovací místa
První část realizována v 02-05/2015. Tuto etapu obec kompletně hradila ze svého
rozpočtu částkou 1.103 tis. Kč
9) Močovice-Cihelna, technická infrastruktura
Výstavba infrastruktury v nové lokalitě bytové výstavby byla realizována v měsících
04-10/2016. Základní projektovaný rozpočet byl 11.346 tis. Kč. Úspěšně
provedeným výběrovým řízením se podařilo vysoutěžit dodavatele f. Miros a.s.
s konečnou cenou 7.732 tis. Kč. Středočeský kraj obci přispěl dotací 1.800 tis. Kč.
10) Močovice Cihelňák – hřiště
Úpravu hřiště provedla f. Miros na své náklady při výstavbě technické infrastruktury.
11) Pozemkové úpravy v Obci Močovice
K 31.12.2017 byly dokončeny veškeré nezbytné úkony, předcházející zdárnému
dokončení této rozsáhlé majetkoprávní akce. V lednu r. 2018 byly nové údaje
zaneseny do katastru pozemků, čímž vyvrcholila akce započatá v r. 2012.
12) Sportovní kabiny na fotbalovém hřišti
V 3/2018 byla dokončena nejdůležitější část oprav se zaměřením na sprchy, kabiny
a sociální zázemí. Celou akci uhradila obec ze svého rozpočtu částkou 549 tis. Kč.
13) Cihelňák-technická zařízení a sociální zázemí
Díky obětavé práci všech milovníků sportu, kteří se zdarma ve svém volném čase

podíleli na výstavbě, se toto vylepšení sportovního areálu podařilo zrealizovat do
6/2018 pouze za náklady na materiál v ceně 142 tis. Kč.
14) Zakoupení nemovitosti čp.144
Aby obec zamezila možnému nekorektnímu využití této prostorné budovy, získala ji v
rámci probíhajícího exekučního řízení do svého vlastnictví. Jedná se o výhodnou
investici /800 tis. Kč/ se širokým poteciálem budoucího využití nejen budovy
samotné, ale i přilehlé zahrady.
15) Oprava hřbitovní zdi -I.etapa
:
Dokončeno v 09/2018. Rozpočet na opravu severní zborcené hřbitovní zdi činil po
vysoutěžení vítěznou f. Stavmika 879 tis. Kč. Ministerstvo zemědělství poskytlo
dotaci ve výši 665 tis Kč.

