Z á p i s č. 8/2011
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 09. 06. 2011
Místo konání:
zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov

Čas konání:
od: 19:00

do: 21:15

Přítomni:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák,
Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Vlastimila Stará,
Z 11 členů zastupitelstva obce přítomno: 10

Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Nepřítomni:
omluveni:

Jan Turek

neomluveni: nikdo

Předsedající:
Ing. Ladislav Marek – starosta obce
-----------------------------------------

1.

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jitku Frydrychovou a Františka Boučka
a zapisovatelem Milana Jirsáka. K návrhu nebyly vzneseny ţádné protinávrhy. Před
hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov určuje ověřovateli zápisu Jitku Frydrychovou a Františka
Boučka, zapisovatelem Milana Jirsáka.

Hlasování:
pro:

František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová,
Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará,

proti:

nikdo

zdrţeli se:

nikdo

nepřítomen: Milan Ptáčník

Usnesení č. 1/8 (k bodu 1) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

2.

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 byly vzneseny následující návrhy na doplnění:

Diskuze:
Milan Jirsák – protoţe není přítomen předkladatel bodu 5 – Zpráva Kontrolního výboru – Jan
Turek, proto dal na zváţení probrat tento bod aţ na dalším zasedání za jeho
přítomnosti
Ladislav Marek – to, ţe není přítomen předkladatel, není na překáţku, přítomni jsou i další
členové výboru
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva:
1.
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele ..................... 1
2.
Schválení programu ....................................................................................................... 1
3.
Ţádost paní Šárky Hegrové o směnu pozemků ............................................................. 2
4.
Závěrečný účet obce Mochov za rok 2010 .................................................................... 3
5.
Zpráva kontrolního výboru – Prověření realizace a vyúčtování investiční akce
dostavba mateřské školy v Mochově ............................................................................. 3
6.
Diskuze .......................................................................................................................... 4

Hlasování:
pro:

František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová,
Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará

proti:

nikdo

zdrţeli se:

Milan Jirsák

nepřítomen: Milan Ptáčník

Usnesení č. 2/8 (k bodu 2) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

3.

Ţádost paní Šárky Hegrové o směnu pozemků

Podklady:
Podklad 1 - Ţádost paní Šárky Hegrové o směnu pozemků Č.j. 123/2011

Termín podání návrhu bodu programu:
27. 5. 2011

Předkladatel:
Ladislav Marek – starosta obce

Text odůvodnění:
Zastupitelstvu obce byla předloţena ţádost paní Šárky Hegrové o směnu pozemků v k.ú.
Mochov. Obec Mochov má v majetku pozemek parc.č. 1518/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře celkem 8962 m². Paní Šárka Hegrová má v majetku pozemek parc. č.
475/12, zahrada o celkové výměře 914 m² a pozemek parc.č. 473, zastavěná plocha a nádvoří
o celkové výměře 76 m². Paní Šárka Hegrová nabízí ke směně 19 m² z pozemku parc.č. 475/12
a 5 m² z pozemku parc.č. 473 a měla by zájem o 6 m² z pozemku parc.č. 1518/1 vše v k.ú.
Mochov.

Diskuze:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku parc.č. 1518/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře celkem 8962 m², k.ú. Mochov, s tím, ţe předmětem záměru směny je
část o výměře 6 m². Záměr obce o směně nemovitého majetku bude zveřejněn v souladu
s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.

Hlasování:
pro:

František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Milan Jirsák,
Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará

proti:
zdrţeli se:

nikdo
Zdeňka Jarošová
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nepřítomen: Milan Ptáčník
Usnesení č. 3/8 (k bodu 3) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

4.

Závěrečný účet obce Mochov za rok 2010

Přílohy:
Příloha 1 – Závěrečný účet obce Mochov za rok 2010
Příloha 2 – Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření ke dni 31. 12. 2010

Termín podání návrhu bodu programu:
27. 05. 2011

Předkladatel:
Ladislav Marek – starosta obce

Text odůvodnění:
Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku
a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.
V závěrečném účtu jsou obsaţeny údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění
podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích,
včetně tvorby a pouţití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo moţné zhodnotit
finanční hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí a jimi zřízených nebo
zaloţených právnických osob.

Diskuze:
Zdeňka Jarošová – za jakou úplatu to bylo provedeno? Proč to nebylo provedeno krajem
bezplatně?
František Bouček – částka ve výši 11 tisíc Kč. Auditorka to provádí mimo OÚ na rozdíl od
kraje, který by tak omezoval práci úřadu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 bez výhrad.

Hlasování:
pro:

František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová,
Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará

proti:

nikdo

zdrţeli se:

nikdo

nepřítomen: Milan Ptáčník
Usnesení č. 4/8 (k bodu 4) bylo Zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------

5.

Zpráva kontrolního výboru – Prověření realizace a vyúčtování
investiční akce dostavba mateřské školy v Mochově

Podklady:
Podklad 1 – Zpráva kontrolního výboru

Termín podání návrhu bodu programu:
27. 05. 2011
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Předkladatel:
Jan Turek – předseda Kontrolního výboru

Text odůvodnění:
Zpráva byla zpracována na základě usnesení schůze Zastupitelstva obce. Byla provedena
kontrola postupu zadání výběrového řízení, posouzení jeho výsledků komisí jmenovanou
Zastupitelstvem. Rozbor postupu při zadání řízení, vyhodnocení podle stanovených kriterií,
výběru dodavatele, vyhotovení a podepsaní smlouvy a vedení stavebního deníku.

Diskuze:
Ladislav Marek – k předloţené zprávě Kontrolního výboru sdělil, ţe s bodem 1 souhlasí, bod
4 akceptuje jako návrh na zlepšení, všechny ostatní body jsou vyloţeně
nepravdivé nebo účelově překroucené.
Předmět mandátní smlouvy:
a) Koordinační činnost všech staveb jednotlivých investorů, které se připravují nebo
realizují v katastru obce Mochov, kde mandatář hájí a prosazuje zájmy a potřeby
obce,
b) Zajišťování odborných stanovisek vztahujících se k přípravě a realizaci
jednotlivých staveb v katastru obce,
c) Konzultační a poradenská činnost,
d) Spolupráce při zabezpečování majetkoprávní agendy spojené s výstavbou obce,
e) Objasňování základních cílů výstavby jednotlivých investorů,
f) Účast na přejímkách a kolaudacích staveb jednotlivých investorů.

Nový návrh usnesení:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy Finančního a Kontrolního výboru.
Zastupitelstvo konstatuje, ţe v zadávací dokumentaci, která je k dispozici, není zaloţen slepý
výkaz výměr, který byl odeslán účastníkům výběrového řízení.
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce do příštího zasedání zastupitelstva připravit návrh
pravidel pro výběrová řízení na zakázky malého rozsahu.

Hlasování:
pro:

František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová,
Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará

proti:

nikdo

zdrţeli se:

Milan Jirsák, Milan Ptáčník

nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 5/8 (k bodu 5) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

6.

Diskuze
Ladislav Marek – návrh na dodatek ke smlouvě o vedení napájecího kabelu vedoucí přes
obecní pozemek v délce 90 m k reklamě Mattoni u dálnice. Návrh na částku
15 000 Kč ročně.
Vlastimila Stará – oznámila, ţe končí jako praktická lékařka v obci Mochov k 31.12.2011.
Zájem pokračovat jako praktický lékař v Mochově má MUDr. Lukáš Fuka.

-----------------------------------------
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Zápis vyhotoven dne:
14. 06. 2011

Zapsal:
Ing. Milan Jirsák:

............................

Ověřovatelé zápisu:
Jitka Frydrychová:

............................

František Bouček:

............................

Starosta obce:
Ing. Ladislav Marek:

............................
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