Z á p i s č. 35/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 5.6.2014
Místo konání:
zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov

Čas konání:
od: 19:00

do: 20:30

Přítomni:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila
Stará,
Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 6

Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Nepřítomni:
omluveni:

Jan Turek

neomluveni:

Předsedající:
František Bouček – starosta obce
-----------------------------------------

1.

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jan Rangl a Jaroslava Kohouta a zapisovatelem
Jitku Frydrychovou. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov určuje ověřovateli zápisu Jana Rangla a Jaroslava Kohouta,
zapisovatelem Jitku Frydrychovou.

Hlasování:
pro:

František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl,
Vlastimila Stará

proti:

nikdo

zdrželi se:

nikdo

nepřítomen: nikdo

Usnesení č. 1/35 (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.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva:
1.
2.

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele..................... 1
Schválení programu ....................................................................................................... 1
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. 4/2014 – poskytovatel Město
Čelákovice, zájemce Obec mochov ............................................................................... 2
Nová smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů + Dodatek č. 1 ke
smlouvě se společností EKO-KOM a.s. ........................................................................ 3
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2014 - 2018 .................. 4
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Mochov, okres Praha – východ ze
dne 04. 11. 2011 ............................................................................................................ 4
Smlouva o spolupráci při zabezpečení plnění povinné školní docházky s městysem
Nehvizdy ........................................................................................................................ 5
Zpráva finančního výboru.............................................................................................. 6
Přístřešek na dětském hřišti ........................................................................................... 7
Poskytnutí mimořádné dotace TJ Sokol Mochov .......................................................... 7
Diskuze .......................................................................................................................... 8

Hlasování:
pro:

František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan
Rangl, Vlastimila Stará

proti:

nikdo

zdrželi se:
nikdo
nepřítomen: nikdo

Usnesení č. 2/35 (k bodu 2) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

3.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. 4/2014 – poskytovatel
Město Čelákovice, zájemce Obec Mochov

Podklady:
Podklad 1 – Smlouva zprostředkovatelská o poskytování pečovatelské služby č. 1, ze dne 7. 3.
2007
Podklad 2 – Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. 4/2014 pro občany obce Mochov

Termín podání návrhu bodu programu:
24. 05. 2014

Předkladatel:
František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění:
V roce 2007 uzavřela obec Mochov zprostředkovatelskou smlouvu o poskytování
pečovatelské služby pro občany obce Mochov. V letech 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013
bylo postupně podepsáno 6 dodatků s navýšením sazby za poskytování pečovatelské služby
pro konkrétní roky. Zastupitelstvo města Čelákovice schválilo dne 24. 04. 2014 nové Smlouvy
o poskytování pečovatelské služby s okolními obcemi a městysi a pověřilo místostarostu I
k uzavření Smluv o poskytování PS. Dnem nabytí účinnosti této nové smlouvy se ruší
účinnost Smlouvy zprostředkovatelské o poskytování pečovatelské služby, která byla uzavřena
smluvními stranami dne 07. 03. 2007.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Smlouvu o poskytování pečovatelské služby č. 4/2014
pro občany obce Mochov, schvaluje stanovenou sazbu za poskytování pečovatelské služby na
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rok 2014 v nákladu na 1 klienta PS/prac. den ve výši 43,25 Kč, celkovou sazbu za 1 km = 6,30
Kč a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

Hlasování:
pro:

František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan
Rangl, Vlastimila Stará

proti:

nikdo

zdrželi se:
nikdo
nepřítomen: nikdo

Usnesení č. 3/35 (k bodu 3) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

4.

Nová smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů +
Dodatek č. 1 ke smlouvě se společností EKO-KOM a.s.

Podklady:
Podklad 1 – Průvodní dopis od společnosti EKO-KOM, a.s.
Podklad 2 – Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností
EKO-KOM, a.s. ze dne 28. 12. 2005
Podklad 3 – Návrh Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se
společností EKO-KOM, a.s. ze dne 24. 03. 2014
Podklad 4 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

Termín podání návrhu bodu programu:
24. 05. 2014

Předkladatel:
František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění:
Společnost EKO-KOM, a.s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 předkládá návrh
nové Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Nová smlouva vychází ze
stávající smlouvy a zachovává nebo jen upřesňuje většinu práv a povinností pro obě smluvní
strany. Základní změny: smlouva je upravena dle nového občanského zákoníku, je zohledněno
prodloužení autorizace společnosti a změny autorizace, jsou podrobně popsány a upřesněny
některé procesy související s provozem systému EKO-KOM, mění se struktura odměn,
odměna a její části se skládají vždy ze základní odměny a bonusových složek (celkový rozsah
a finanční objem odměn zůstává zachován). Se smlouvou je předkládán i Dodatek č. 1, který
umožňuje pověřit svozovou firmu výkaznictvím.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů včetně Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
se společností EKO-KOM, a.s. a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

Hlasování:
pro:

František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan
Rangl, Vlastimila Stará

proti:

nikdo
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zdrželi se:
nikdo
nepřítomen: nikdo

Usnesení č. 4/35 (k bodu 4) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

5.

Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2014 2018

Podklady:
Neobsahuje

Termín podání návrhu bodu programu:
24. 05. 2014

Předkladatel:
František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění:
Dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
stanoví zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí
počet zastupitelů obce na každé volební období.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů stanovuje počet členů zastupitelstva obce Mochov na volební období
2014 – 2018 v počtu 11 členů.

Hlasování:
pro:

František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan
Rangl, Vlastimila Stará

proti:

nikdo

zdrželi se:

nikdo

nepřítomen: nikdo

Usnesení č. 5/35 (k bodu 5) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

6.

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Mochov, okres Praha
– východ ze dne 04. 11. 2011

Podklady:
Podklad 1 - Zřizovací listina MŠ Mochov, okres Praha – východ ze dne 04. 11. 2011
Podklad 2 – Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Mochov, okres Praha – východ
ze dne 04. 11. 2011 ze dne 17. 10. 2013
Podklad 3 – Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje – nejvyšší povolený počet dětí
v mateřské škole
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Podklad 4 – Návrh změny dodatku č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Mochov, okres
Praha – východ ze dne 04. 11. 2011

Termín podání návrhu bodu programu:
24. 05. 2014

Předkladatel:
František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění:
Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a
sportu dochází s účinností od 01. 09. 2014 ke změně zápisu v údajích vedených v rejstříku
škol a školských zařízení. S účinností od 01. 09. 2014 dochází ke snížení kapacity Mateřské
školy Mochov, okres Praha – východ na 50 dětí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s dodatkem č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy
Mochov, okres Praha – východ ze dne 04. 11. 2011 a dle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dodatek č. 2 schvaluje.

Hlasování:
pro:

František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan
Rangl, Vlastimila Stará

proti:

nikdo

zdrželi se:

nikdo

nepřítomen: nikdo

Usnesení č. 6/35 (k bodu 6) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

7.

Smlouva o spolupráci při zabezpečení plnění povinné školní docházky
s městysem Nehvizdy

Podklady:
Podklad 1 – Smlouva o spolupráci při zabezpečení plnění povinné školní docházky
s městysem Nehvizdy

Termín podání návrhu bodu programu:
24. 05. 2014

Předkladatel:
František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění:
Na zasedání ZO dne 17. 04. 2014 jsem informoval zastupitelstvo obce o problému s kapacitou
škol a školských zařízení ve městě Čelákovice. Starostou městyse Nehvizdy bylo obci
Mochov nabídnuto řešení k zabezpečení plnění povinné školní docházky. Děti s trvalým
pobytem v obci Mochov budou přijímány k plnění povinné školní docházky do stanovené
kapacity ZŠ Nehvizdy poté, co budou přijaty všechny děti přihlášené k trvalému pobytu
v městysi Nehvizdy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Smlouvu o spolupráci při zabezpečení plnění povinné
školní docházky s městysem Nehvizdy a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

Hlasování:
pro:

František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan
Rangl, Vlastimila Stará

proti:
zdrželi se:

nikdo
nikdo

nepřítomen: nikdo

Usnesení č. 7/35 (k bodu 7) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

8.

Zpráva finančního výboru

Podklady:
Neobsahuje
Termín podání návrhu bodu programu:
24. 05. 2014
Předkladatel:
Jitka Frydrychová – předseda finančního výboru
Text odůvodnění:
Dne 08. 05. 2014 provedl finanční výbor kontrolu hospodaření obecního úřadu a jeho
příspěvkových organizací (MŠ a ZŠ).
FV byly předloženy účetní výkazy, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, včetně příslušných příloh.
Nebyly shledány nesrovnalosti a FV souhlasí s výsledky účetní závěrky za rok 2013, tak jak
byly předloženy. Rozhodnutí FV bylo podloženo zprávou auditora o výsledcích přezkoumání
hospodaření z 03. 03. 2014.
Dále byl zjišťován stav vybraných poplatků ze psů a svozu odpadu na r. 2014. Kromě jednoho
dlužníka za svoz odpadů jsou všechny poplatky řádně uhrazeny. I po několika urgencích nebyl
občan ochoten poplatek zaplatit, a tak celou záležitost předáváme na přestupkovou komisi do
Čelákovic.
Čerpání dotace na kanalizaci v roce 2014. Na tento rok máme čerpat dotaci ve výši
21.078.000,- Kč. Z toho jsme zatím vyčerpali 4.902.811,- Kč. Vše bylo doloženo položkovou
dotací dodavatele.
Ke dni 08. 05. 2014 byla provedena kontrola pokladní hotovosti, která souhlasila. Tato
kontrola je prováděna 1x měsíčně na OÚ a 1x čtvrtletně v MŠ a ZŠ. Hotovost vždy ve všech
pokladnách souhlasí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov bere na vědomí zprávu finančního výboru.
-----------------------------------------
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9.

Přístřešek na dětském hřišti

Podklady:
Podklad 1 – Cenová nabídka p. Hejny
Termín podání návrhu bodu programu:
24. 05. 2014
Předkladatel:
Jitka Frydrychová - zastupitel
Text odůvodnění:
V letních měsících nebylo dětské hřiště v ulici Na Hrázce využíváno pro velký žár a
očekávání, že vysazený vzrostlý strom alespoň částečně zastíní část hřiště, selhal. Navrhuji
výstavbu vzdušného přístřešku v částce cca 40tis., který bude umístěn v prostorách dětského
hřiště.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov souhlasí s výstavbou přístřešku na pronajaté ploše dětského hřiště
v ulici Na Hrázce.

Hlasování:

proti:

František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan
Rangl, Vlastimila Stará
nikdo

zdrželi se:

nikdo

pro:

nepřítomen: nikdo

Usnesení č. 8/35 (k bodu 9) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

10.

Poskytnutí mimořádné dotace T.J. Sokol Mochov

Podklady:
Podklad 1 - Prezentace předsedy T.J. Sokol Mochov - p. Karla Mrni
Podklad 2 – Žádost o dotaci
Podklad 3 – Položkový rozpočet
Podklad 4 – Cenová nabídka – PlotNaKlíč.cz
Termín podání návrhu bodu programu:
24. 05. 2014
Předkladatel:
Jitka Frydrychová - zastupitel
Text odůvodnění:
Na zasedání zastupitelstva obce dne 30. 01. 2014 bylo ZO seznámeno s návrhem T.J. Sokol
Mochov na rozšíření využití sokolského hřiště a s potřebou nového oplocení za dětským
hřištěm. Byl předložen plánek stavby včetně dvou finančních rozpočtů, v rozmezí 120150tis.Kč. Vzhledem k potřebě zahájení stavby v letošním roce, žádá T.J. Sokol Mochov o
schválení mimořádné dotace na tento projekt. Vše bude dle požadavků OÚ dokladováno
fakturací za vykonanou práci.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov souhlasí s poskytnutím mimořádné dotace pro T.J. Sokol Mochov
ve výši 150.000,- Kč na oplocení jižní strany sokolského hřiště (za dětským hřištěm),
odrazovou stěnu, stůl na stolní tenis, bikrosovou dráhu, tak jak je uvedeno v původní žádosti.

Hlasování:
pro:

František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan
Rangl, Vlastimila Stará

proti:

nikdo

zdrželi se:

nikdo

nepřítomen: nikdo

Usnesení č. 9/35 (k bodu 10) bylo Zastupitelstvem schváleno.

11. Diskuze
Vlastimila Stará – informovala o činnosti pro seniory. Budou pořádány pravidelné pololetní schůzky
seniorů k oslavě životních výročí. První setkání bude 27. 06. 2014 v 17:00 hodin v prostorách
autoškoly.
Jaroslav Kohout – je zkolaudovaná stavba naproti Sokolovně?
František Bouček – ano. Vše bylo postaveno dle stavebního plánu.
František Bouček – informace ohledně kanalizace. Vše probíhá dle stavebního plánu. V nejbližší době
bude prováděna kanalizace na hlavní silnici (Čelákovická) a bude nutné upravit dopravní situaci v obci
– jednosměrný provoz. U paneláku bude zahájena výstavba přečerpávací stanice.
František Bouček – stav přípravy rekonstrukce silnice č. II/611 Nehvizdy – Mochov včetně
rekonstrukce mostu ev.č. 611-003 a výstavba okružní křižovatky se sil. II/245. V současné době je
údajně podepsána SOD se zhotovitelem, dosud není vysoutěžen TDI. Předpoklad zahájení realizace
stavby červen 2014.
Host – nebylo by lepší řešení v době výstavby kanalizace semafor na Poděbradské ulici než
jednosměrný provoz obcí okolními ulicemi?
František Bouček – tak to bylo dohodnuto mezi stavební firmou, Policií ČR a ROPID. Jedná se o cca 1
měsíc. Bude zajištěn bezprašný provoz po dobu výluky.
Host – bude posekané křoví u cesty do Sedlčánek?
František Bouček – oslovil jsem KSÚS, ale nemáme stále žádnou odpověď.
Host – řeší se osvětlení v obci?
František Bouček – budeme řešit po dostavbě kanalizace.
Host – od kdy bude ve školce osobní asistent?
František Bouček – je domluven od září 2014.
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Zápis vyhotoven dne:
05. 06. 2014

Zapsal:
Jitka Frydrychová:

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

Ověřovatelé zápisu:
Jan Rangl:

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

Jaroslav Kohout:

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

Starosta obce:
František Bouček:

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