
Plán investičních akcí na r. 2018 a na další období /aktualizováno 21.6.2020/ 

Dokument navazuje na informaci v Močovickém čtvrtletníku č. 26. 
 

Parkovací a odstavná místa "Na Obci" 

K dokončení této stavby je ještě třeba realizovat sjezdy z tělesa vozovky k nemovitostem na levém 

břehu Klejnarky a přístup k lávce přes vodní tok. Akce, plně hrazená z obecního rozpočtu, je i nadále 

pozastavena, neboť potřebných 600 tis. Kč bude podstatně výhodněji využito na dotované akce s 

povinnou finanční spoluúčastí obce.   

 

Zateplení budovy čp. 26 (obecní úřad) 

Vzhledem k tomu, že finanční dotace na zateplení veřejných budov jsou přidělovány  jen v maximální 

výši 50% uznatelných nákladů, bude tato akce řešena v aktuálně tvořených Strategických 

dokumentech.    

 

Stezky pro chodce 

Finanční dotace na vybudování lesní stezky podél obou břehů Klejnarky s lávkou přes tok u 

"Krchlebské Cihelny" nebyla obci opakovaně přidělena. Obec se rozhodla pro komplexní řešení stezek 

pro chodce, a proto v současné době probíhají práce na projektu, rozšířeném o další stezky. Stezka 

z nové bytové zástavby v Lánech ke hřbitovu  je dokončena. Upravena byla cesta pro pěší na levém 

břehu Klejnarky v obci. Další zpevněné stezky budou vznikat od r. 2020. 

 

Hřbitov 

Stavební projekt na celkovou náročnou opravu hřbitova je schválen. Vhodný dotační titul na tuto akci 

v hodnotě cca 3,5 mil. Kč nebyl vypsán. Obec ale získala dotaci, kterou vypsalo Ministerstvo 

zemědělství v max. výši 700 tis. Kč. Se zapojením vlastních finančních prostředků obec v r. 2018 

realizovala 1. etapu rekonstrukce, tj. opravu zborcené severní zdi hřbitova, v hodnotě cca 1 mil. Kč. 

Díky finanční dotaci, jež byla obci momentálně přislíbena na druhou etapu opravy zdi /východní část a 

jižní, tj. vstupní část/, proběhne během prázdnin výběrové řízení na dodavatele tohoto díla a pak  

samotná realizace.   

 

Močovice-zvýšení bezpečnosti na silnici II/337 

V roce 2019 obdržela obec dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na první etapu 

„Močovice-chodníky podél silnice II/337- úsek “A“ /od Patákových ke křižovatce u čp. 8 (kovárna)/. 

Stavbu realizovala f. Stavitelství Mutl za vysoutěženou cenu 1.294.014,-Kč. Celková poskytnutá 

dotace od SFDI byla ve výši 1,008.101,- Kč. V letošním roce obec obdržela dotaci na druhou etapu 

těchto chodníků – úsek „B“– (od nového mostu k fabrice). Ve výběrovém řízení zvítězila firma 

TES Čáslav, a.s.. S příchodem prázdnin budou zahájeny práce na vlastní stavbě. Projektovaný 

rozpočet je 1,020.000,-Kč a příslibená dotace činí 753.662,- Kč. 

 

Protierozní opatření 

Stavba poldru a protierozního příkopu nad lokalitou "Cihelna" byla v roce 2019 dokončena a 
zkolaudována.Rozpočet akce byl: 491.439,-Kč, celková poskytnutá dotace z OPŽP činila 388.858,-Kč. 

  

Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa 

Finanční dotaci na dokončení rekonstrukce zbývajících částí veřejného osvětlení a na doplnění 

světelných bodů v místech, kde evidentně chybí, obec nezískala. O dotaci bude opět požádáno. 

 

Separační centrum /obecní dvougaráž pro hasiče/ 

Obec získala v r. 2018 finanční dotaci z prostředků OPŽP ve výši  1,049.954,-Kč .Součástí 

realizovaného projektu byla výstavba obecní dvougaráže (skladu) za 863.145,-Kč, dále nákup 

kompostérů pro zainteresované obce (Močovice, Vodranty, Kluky) 239.096,-Kč a nákup štěpkovače 

pro naši obec za 50.400,-Kč. 

Z obecních finančních prostředků bylo provedeno vydláždění přilehlého dvora a následně umístěno 

hnízdo kontejnerů na separovaný sběr. 

 



Cihelňák – hřiště na malou kopanou 

V 1. pololetí r. 2018 byla realizována technická a sociální zařízení tohoto areálu. Na základě zájmu 

občanů dochází v současné době k dalšímu rozvoji areálu. 

 

Mateřská škola – zvýšení kapacity 

Obec v „našponovaném“ termínu  květen-srpen 2019 zrealizova kompletní rekonstrukci mateřské 

školky. Tím došlo k navýšení kapacity tohoto zařízení  na  35 dětí. Celkový rozpočet realizovaných 

stavebních prací byl ve výši 7.320.817,-Kč. Celková částka poskytnuté dotace z  IROP činila  

4,749.034,-Kč. 

 

Protipovodňová opatření 

Začátkem roku 2020 požádal pozemkový úřad o dotaci na vybudování suchého poldru nad obcí na 

toku Klejnarka. Učinil tak v souladu s KoPÚ obce. 

 

Most ev. č. 337-007 na silnici II/337 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje byla investorem nového silničního mostu přes 

Klejnarku, který splňuje požadavky na silniční provoz a pro obec velice důležité požadavky 

protipovodňové. Jeho součástí je i normě vyhovující chodník pro pěší a autobusové nástupiště /před 

statkem p. Chadimy/. Zprovozněn byl ve 3.Q r. 2019.   

 

Místní kaple 

Nezbytná stavební opatření, řešící vlhkost objektu provedla firma Drymat, za vysoutěženou cenu 

497.058,-Kč. Poskytnutá dotace činila 319.627,-Kč. 
 

Sokolovna 

Obec podá žádost o přidělení dotace na výměnu podlahy a dřevěného obložení v sále sokolovny. 

 

Lesní cesta 

Vzhledem k tomu, že žádost obce o dotaci na lesní cestu nebyla úspěšná, bude podání žádosti 

zopakováno po vyhlášení vhodného titulu. Za výhodných finančních podmínek byla opravena cesta 

ke hřišti a podél něj. 

 

Připoložení kabelů veřejného osvětlení v části obce 

Připoložení rozvodu veřejného osvětlení bylo provedeno současně s pokládkou kabelového vedení 

nízkého napětí. Celkové finanční náklady činily 659.450,-Kč. Na akci byla poskytnuta dotace ze 

Středočeského kraje /fond obnovy venkova/ ve výši dotace 386.000,-Kč. Částkou 270.000,-Kč za 

věcné břemeno se na umoření nákladů podílí ČEZ Distribuce, a.s.. 

 

Vysokorychlostní internet pro obec Močovice 

V r. 2019 byl obci vystaven příslib poskytnutí dotace přímo z fondu EU. V okamžiku poskytnutí 

dotace byly dále upřesněny podmínky udržitelnosti projektu. Tyto podmínky byly z ekonomického 

hlediska tak nevýhodné, že se obec rozhodla dotaci nepřijmou. 

 

Strategické dokumenty pro obec Močovice 

Tento projekt řeší a připraví podklady pro budoucí investice obce /např. oprava jezu na Klejnarce, 

dětská hřiště, zařízení pro volnočasové aktivity občanů, nejvhodnější využití obecních budov, navržení 

jejich oprav, nového způsobu vytápění, vzhled ulice Na Vsi, odbahnění rybníka/, vyhotoví pasporty 

obecního majetku, zdokumentuje stav dešťové kanalizace, navrhne řešení chybějící kanalizace   

a doporučí vhodné dotační tituly. Z Operačního programu zaměstnanost obec obdrží na zpracování 

veškerých dokumentů dotační částku ve výši 2,680.755,-Kč a spoluúčast obce bude pouze 

pětiprocentní, bude tudíž jen 134.037,-Kč 
 

Změna místní úpravy provozu na silnici č. III/33721 (u školky) v obci Močovice 

Realizováno v r. 2019 odbornou firmou. 

 



Rekonstrukce a dobudování chodníků podél silnice III/33721 (na Krchleby) 

Probíhá zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a  prodloužení  chodníku podél silnice 

III/33721 k lokalitě Lány ( směr na Krchleby). Následně obec podá žádost o dotaci. Jedná se o 

náročnou akci, neboť souběžně s  rekonstrukcí chodníku proběhne rekonstrukce sousedící silnice, 

která je ve správě KSÚS. Předpokládaný termín realizace – r. 2022. 

 

Rekonstrukce silnice III/33721 

V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci. Rekonstrukce zahrnuje silnici včetně 

mostu a předmostí v úseku od místní prodejny k nové bytové zástavbě v Lánech. Investorem celé akce 

je Krajská správa a údržba silnic. Předpokládaný termín realizace – r. 2022. 

 

 

 


