Z á p i s č. 17/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012
Místo konání:
zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov

Čas konání:
od: 19:00

do: 21:00

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

Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Nepřítomni:
omluveni:

nikdo

neomluveni: nikdo

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

1.

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

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

Hlasování:

proti:

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

zdrželi se:

nikdo

pro:

nepřítomen: nikdo

Usnesení č. 1/17 (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:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva:
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4.
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10.
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Schválení programu ....................................................................................................... 1
Žádost o finanční příspěvek na činnost terénní služby rané péče .................................. 2
Žádost o udělení souhlasu s přerušením provozu Mateřské školy Mochov, okres Praha
- východ o letních prázdninách 2012 ............................................................................. 3
Žádost o udělení souhlasu s konáním zápisu dětí do Mateřské školy Mochov, okres
Praha – východ pro školní rok 2012 - 2013 ................................................................... 4
Žádost o povolení výjimky z počtu dětí každé třídy Mateřské školy Mochov, okres
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Jarní úklid obce ............................................................................................................. 6
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Hlasování:
pro:

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

proti:

nikdo

zdrželi se:

nikdo

nepřítomen: nikdo

Usnesení č. 2/17 (k bodu 2) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

3.

Žádost o finanční příspěvek na činnost terénní služby rané péče

Podklady:
Podklad 1 – Žádost o finanční příspěvek na činnost terénní služby rané péče Č.j. 66/2012;
žadatel: Raná péče EDA, o.p.s.

Termín podání návrhu bodu programu:
20. 03. 2012

Předkladatel:
Ladislav Marek – starosta obce

Text odůvodnění:
Žadatel Raná péče EDA, o.p.s., poskytovatel rané péče rodinám, které vychovávají dítě
v raném věku od narození do sedmi let se zrakovým, nebo kombinovaným postižením žádá
o finanční příspěvek na částečné pokrytí nákladů na klienta s trvalým bydlištěm v obci
Mochov. Průměrné náklady na jednoho klienta na rok 2012 činí 40.000 Kč. V roce 2011 byl
této společnosti odsouhlasen příspěvek na klienta s trvalým bydlištěm v obci Mochov ve výši
3.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo se žádostí o finanční příspěvek na činnost terénní
služby rané péče a schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3000 Kč.
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Hlasování:
pro:

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

proti:

nikdo

zdrželi se:

nikdo

nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 3/17 (k bodu 3) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

4.

Žádost o udělení souhlasu s přerušením provozu Mateřské školy
Mochov, okres Praha - východ o letních prázdninách 2012

Podklady:
Podklad 1 – Žádost MŠ Mochov o souhlas s přerušením provozu o letních prázdninách 2012
Č.j. 88/2012

Termín podání návrhu bodu programu:
20. 03. 2012

Předkladatel:
Ladislav Marek – starosta obce

Text odůvodnění:
V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky
č. 43/2006 Sb., a § 4 vyhlášky č. 263/2007 Sb., pracovní řád, žádá ředitelka MŠ Mochov o
předchozí písemný souhlas zřizovatele s přerušením provozu mateřské školy o letních
prázdninách roku 2012 od pondělí 02. 07. 2012 do pátku 24. 08. 2012. Provoz mateřské školy
ve dnech 27. 08. 2012 – 31. 08. 2012 bude zachován.

Diskuze:
Milan Ptáčník – navrhuje, aby pro příští jednání zastupitelstva byly potřebné podklady
předány zastupitelům předem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov uděluje souhlas s přerušením provozu Mateřské školy Mochov,
okres Praha - východ o letních prázdninách roku 2012: od pondělí 02. 07. 2012 do pátku 24.
08. 2012 – v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
vyhlášky č. 43/2006 Sb., a § 4 vyhlášky č. 263/2007 Sb., pracovní řád.
Příspěvek na prázdninový provoz při umístění dítěte v jiné MŠ v max. výši 50 %
z prokázaných nákladů, max. však ve výši 2500 Kč. Umístění do jiné MŠ si zajistí rodiče
sami.

Hlasování:
pro:

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

proti:

nikdo

zdrželi se:

Zdeňka Jarošová, Milan Ptáčník

nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 4/17 (k bodu 4) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
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5.

Žádost o udělení souhlasu s konáním zápisu dětí do Mateřské školy
Mochov, okres Praha – východ pro školní rok 2012 - 2013

Podklady:
Podklad 1 – Žádost MŠ Mochov o souhlas s konáním zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2012 –
2013 Č.j. 89/2012

Termín podání návrhu bodu programu:
20. 03. 2012

Předkladatel:
Ladislav Marek – starosta obce

Text odůvodnění:
V souladu s § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), žádá ředitelka MŠ Mochov o písemný souhlas
s konáním zápisu dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha – východ pro školní rok 2012 2013 ve středu 2. května 2012 od 8.00 do 11.30 hod. (ředitelna mateřské školy) a od 16.00 do
18.00 hod. (nová třída mateřské školy).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov, uděluje v souladu s § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)
souhlas s konáním zápisu dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha – východ pro školní
rok 2012 - 2013. Zápis se bude konat v budově Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ
ve středu 2. května 2012 od 8.00 do 11.30 hod. (ředitelna mateřské školy) a od 16.00 do 18.00
hod. (nová třída mateřské školy). Konání zápisu ředitelka mateřské školy oznámí veřejnosti
nejpozději 14 dní před zápisem a zveřejní je způsobem v místě obvyklém (na úřední desce
obce Mochov, vyvěšením letáčků v MŠ, na OÚ včetně webu, ve zdravotním středisku a ve
zdejších obchodech).

Hlasování:

proti:

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

zdrželi se:

nikdo

pro:

nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 5/17 (k bodu 5) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

6.

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí každé třídy Mateřské školy
Mochov, okres Praha - východ pro školní rok 2012 – 2013

Podklady:
Podklad 1 – Žádost MŠ Mochov o povolení výjimky z počtu dětí každé třídy MŠ pro školní
rok 2012 – 2013 Č.j. 90/2012

Termín podání návrhu bodu programu:
20. 03. 2012

Předkladatel:
Ladislav Marek – starosta obce
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Text odůvodnění:
V souladu s § 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), žádá ředitelka MŠ Mochov o písemné
povolení výjimky z počtu dětí každé třídy Mateřské školy Mochov z 24 (§ 2 vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) na 25 dětí (§ 23, odst.
5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (Školský zákon) pro školní rok 2012 - 2013. Zvýšení počtu dětí není na újmu
kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov povoluje pro školní rok 2012 - 2013 výjimku z počtu dětí každé
třídy mateřské školy Mochov, okres Praha – východ z 24 na 25 dětí v souladu s § 23, odst.
5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (Školský zákon) a § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů. Zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Hlasování:
pro:

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

proti:

nikdo

zdrželi se:

nikdo

nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 6/17 (k bodu 6) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

7.

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha východ na školní rok 2012 - 2013

Podklady:
Podklad 1 – Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Mochov na školní rok 2012 – 2013 Č.j. 91/2012

Termín podání návrhu bodu programu:
20. 03. 2012

Předkladatel:
Ladislav Marek – starosta obce

Text odůvodnění:
Ředitelka MŠ Mochov předkládá k posouzení kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy
Mochov, okres Praha – východ na školní rok 2012 - 2013. Přijímání dětí do MŠ se řídí
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov uděluje souhlas s kritérii pro přijímání dětí do Mateřské školy
Mochov, okres Praha – východ na školní rok 2012 - 2013.

Hlasování:
pro:

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

nikdo

zdrželi se:

nikdo

nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 7/17 (k bodu 7) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

8.

Jarní úklid obce

Podklady:
Termín podání návrhu bodu programu:
1. 04. 2012

Předkladatel:
Zdeňka Jarošová – zastupitelka

Text odůvodnění:
V návaznosti na schválený Strategický plán obce bude uskutečněn „jarní úklid obce“.
Dobrovolnická akce proběhne v sobotu dne 14. 4. 2012. V intravilánu obce byla vytipována
lokalita břehu a blízkého okolí říčky Výmoly. Vysbíraný odpad bude napytlován a připraven
pro pracovníky údržby obecní zeleně, aby jej odvezli do sběrného dvora. Materiál z drobného
prořezu křovin bude připraven k odvozu na předem domluvených místech společně s ostatním
odpadem.

Návrh usnesení:
Starosta obce pověří zaměstnance péče o zeleň svozem a likvidací odpadu z akce jarní úklid.

Hlasování:
pro:

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

proti:

nikdo

zdrželi se:
nikdo
nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 8/17 (k bodu 8) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

9.

Příspěvek obce Mochov na připravovaný film proti elektrárně RWE

Podklady:
Podklad 1 – Příspěvky obcí na film

Termín podání návrhu bodu programu:
1. 04. 2012

Předkladatel:
Milan Jirsák – zastupitel

Text odůvodnění:
Film proti plánované elektrárně RWE je v závěrečné fázi příprav před natáčením. Scénář je
napsán, s filmaři je podepsána potřebná smlouva. Celkové náklady na film jsou následující:
příspěvek na film – 80 000 Kč, příspěvek na distribuci – 30 000 Kč. Částky příspěvků
jednotlivých obcí jsou v Podkladu 1. Vzhledem k tomu, že stavba elektrárny se má uskutečnit
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na katastru obce Mochov, a stále není definitivně rozhodnuto o upuštění od tohoto záměru,
doporučuji přispět, společně s dalšími obcemi, na tento film.

Diskuze:
Milan Jirsák – upřesnění – je podepsána smlouva s FAMU. Termíny výroby: Natáčení –
1.4.2012-15.6.2012, Postprodukce obrazu a zvuku – 15.6.2012-15.7.2012,
Schválení díla – do 31.7.2012. Termín je ve vazbě na schválení Státní energetické
koncepce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schválilo příspěvky na připravovaný film proti plánované
elektrárně RWE ve výši: na film 5000 Kč, na distribuci 2000 Kč.

Hlasování:
pro:

Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák,
Ladislav Marek, Milan Ptáčník, Jan Turek

proti:

František Bouček, Jaroslav Kohout

zdrželi se:
Vlastimila Stará, Jan Rangl
nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 9/17 (k bodu 9) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

10. Informace o ukončení výběrového řízení na dodavatele dětského hřiště
Podklady:
Podklad 1 – Protokol o otevírání obálek
Podklad 2 – Evidenční arch nabídek
Podklad 3 – Zpráva z výběrového řízení
Podklad 4 – Nabídka Saternus dětská hřiště

Termín podání návrhu bodu programu:
1. 4. 2012

Předkladatel:
Zdeňka Jarošová – zastupitelka

Text odůvodnění:
Dle usnesení Zastupitelstva zasedla dne 29. 3. 2012 výběrová komise k hodnocení doručených
nabídek projektu „Dětské hřiště Mochov“, spolufinancovaného ze SF EU.
Celkem bylo doručeno sedm nabídek. Dvě nabídky byly vyloučeny z výběrového řízení,
nevyhověly po formální stránce. Před hodnotící komisi postoupilo pět nabídek. Vítěznou
nabídkou se stala nabídka firmy Saternus dětská hřiště, Elišky Krásnohorské 1298/4, 736 01
Havířov- Podlesí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vítězem veřejné soutěže
firmou Saternus dětská hřiště, Elišky Krásnohorské 1298/4, 736 01 Havířov- Podlesí.

Hlasování:
pro:

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

proti:

nikdo
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zdrželi se:

nikdo

nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 10/17 (k bodu 10) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

11. Diskuze
Ladislav Marek – seznámení s Vyjádřením k Záměru kovošrotu TSR v Mochově
Milan Ptáčník – zvážit, zda by nebylo vhodné provést výběrové řízení na místa ředitelů MŠ
a ZŠ, možnost provádět periodicky po 6 letech
František Bouček – nemá s tím problém, výběrové řízení může zorganizovat kdokoliv ze
zastupitelů
Ladislav Marek – v současné době nevidí důvod vypisovat výběrová řízení na místa ředitelů
MŠ a ZŠ
Jan Turek – vyžádat si informace, v jakém stavu je realizace rekonstrukce silnice (vazba na
kruhový objezd)
Jan Turek – oslovit firmu, která má ukládat el. vedení do země, v jakém je to stavu
Zdeňka Jarošová – připomněla problémové parkování nákladních vozů na veřejné zeleni za
stodolami a dořešení zamezení mechanickým zařízením vjezdu těchto vozidel
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Zápis vyhotoven dne:
12. 4. 2012

Zapsal:
Milan Jirsák:

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

Ověřovatelé zápisu:
Jitka Frydrychová:

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

Jan Turek:

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

Starosta obce:
Ladislav Marek:

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