Z á p i s č. 20/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 4. 10. 2012
Místo konání:
zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov

Čas konání:
od: 19:00

do: 20:00

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:
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. Před hlasováním dal předsedající možnost 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

zdrželi se:
nikdo
nepřítomen: Milan Ptáčník

Usnesení č. 1/20 (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:

Návrhy:
Milan Jirsák – navrhnul zrušení bodu Informace o dosavadní práci zastupitelů (předložený
starostou obce) z dnešního jednání zastupitelstva s tím, že se přesune na příští
jednání. Jedná se výborný nápad pana starosty vyhodnotit práci starosty,
místostarosty a jednotlivých zastupitelů. Předložené vyhodnocení se týká ale
převážně plnění Strategického plánu, které je samostatným bodem dnešního
jednání. V textu jsou zásadní formální nedostatky – jako zastupitel je uveden
například pan Vávra. Text odůvodnění je bez konkrétních výstupů, se kterými by
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se dalo dále pracovat. Proto navrhnul, aby se připravily následující podklady pro
vyhodnocení práce zastupitelů:
 práce starosty v roli starosty (činnosti prováděné ze zákona);
 práce místostarosty v roli místostarosty (činnosti prováděné ze zákona);
 práce jednotlivých zastupitelů, včetně starosty a místostarosty (nad rámec
činností prováděných ze zákona).
Způsob provedení:
 každý zastupitel včetně starosty a místostarosty napíše sebehodnocení ve
struktuře: název činnosti; popis činnosti a dosažený cíl; časová náročnost
(v hodinách);
 jednotlivá sebehodnocení místostarosta shrne do Přílohy k tomuto bodu;
 uvedou se celkové časy práce jednotlivých zastupitelů;
 na příštím zastupitelstvu provedou zastupitelé vyhodnocení a navrhnou opatření
na zlepšení práce.
František Bouček – občané by měli vědět, co zastupitelé dělají a zjednodušená forma je je jako
základní informace dostačující. Nemá smysl vytvářet dvacetistránkové elaboráty,
které nikdo nebude číst.

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...........................................................................................2

3.

Diskuze.............................................................................................................3

Hlasování:
pro:
proti:

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

zdrželi se:

nikdo

nepřítomen: Milan Ptáčník

Usnesení č. 2/20 (k bodu 2) nebylo Zastupitelstvem schváleno.
Zastupitelstvo už o bodu 2 programu dále nehlasovalo.
-----------------------------------------

3.

Diskuze
Ladislav Marek – počty dětí v MŠ po 17:00 – sledováno 19 pracovních dnů, obsazenost je
v průměru 1,94 dítěte. Náklady na prodlouženou hodinu měsíčně je 10 000 Kč.
Výsledek diskuze – prodloužená doba MŠ bude od 1.1.2013 do 17:00 hod.
Milan Ptáčník – navrhuje, aby před zahájením zápisu pro příští školní rok předložily paní
ředitelky MŠ i ZŠ nabídku služeb.
Ladislav Marek – úpravy zadního hřiště – byly provedeny.
Zora Chocholoušová – dala na vědomí svoji rezignaci na zajišťování Zpravodaje
Milan Ptáčník – pozvání na promítání dokumentárního NIMBY – Ne na mém dvorku!, který
se zabývá problematikou velkých staveb a obyvateli, kterých se tato stavba
bezprostředně dotýká. Promítání v Mochově proběhne v učebně autoškoly
11.10.2012 od 18:00.
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Milan Ptáčník – pozvání na Drakiádu, která se koná na cestě ke hřbitovu dne 20.10.2012 od
15:00 hod.
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Zápis vyhotoven dne:
10. 10. 2012

Zapsal:
Milan Jirsák:

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

Ověřovatelé zápisu:
Jitka Frydrychová:

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

František Bouček:

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

Starosta obce:
Ladislav Marek:

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