Z á p i s č. 5/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015
Místo konání:
zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov

Čas konání:
od: 19:00 hod.

do: 20:15 hod.

Přítomni:
František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš
Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek,
Z 11 členů zastupitelstva obce přítomno: 9

Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Nepřítomni:
omluveni: Jaroslava Tomišková, Václav Ulrych
neomluveni:

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

1.

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

Předsedající v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce Mochov stanovuje ověřovateli
zápisu Jiřího Boumu a Jana Turka a zapisovatelem Jitku Frydrychovou. Zastupitelům i
přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno
nebylo.
-----------------------------------------

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:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele ..................... 1
Schválení programu ....................................................................................................... 1
Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeských fondů ........ 2
Námitky člena Zastupitelstva proti zápisu ze zasedání ZO konaného dne 24. 03. 2015 3
Příkazní smlouva č. 150102/2015 – výkon inženýrských činností ................................ 4
Diskuze .......................................................................................................................... 5

Hlasování:
pro:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav
Marek, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek,

proti:

nikdo

zdrželi se:

nikdo

nepřítomen:

nikdo

Usnesení č. 1/5 (k bodu 2) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
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3.

Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeských fondů

Podklady:
Podklad 1 – Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeských fondů

Termín podání návrhu bodu programu:
03. 04. 2015

Předkladatel:
František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění:
V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje vyhlásil hejtman Středočeského
kraje Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeských
fondů. V souladu s plánem kdy chceme provést rekonstrukci veřejného osvětlení je možno
podat žádost o dotaci na tento typ akce. Proto navrhuji žádost podat a pokusit se zajistit tak
peníze na opravu veřejného osvětlení v obci. Celková investice maximálně 3,433.556,- Kč bez
DPH, dotace max. 3,000.000,- Kč.

Návrh usnesení:
Obec Mochov schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Výměna světelných bodů v obci
Mochov – oprava výměnným způsobem“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování
akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce.

Diskuze:
Milan Jirsák – dotaz, zda proběhla schůzka ohledně osvětlení.
František Bouček – dne 09. 04. 2015 proběhlo pracovní jednání ve věci veřejného osvětlení
v obci Mochov. Za obec se zúčastnili František Bouček, Jan Turek a Vladimír Vávra. Další
zúčastnění zástupce firmy TRI-IN Jiří Šuk a zástupce firmy IRMO Ing. Tomáš Maixner. Zápis
z tohoto pracovního jednání je k dispozici na OÚ.
J.K. – jak dlouhá by měla být požadovaná záruka na osvětlení.
František Bouček – záruka zatím není daná. Samozřejmě budeme požadovat co nejdelší a dále
o tom budeme jednat. Navrhuji jednat s renomovanými firmami.
Milan Jirsák – souhlasím s renomovaným dodavatelem osvětlení.
Jan Turek – rada středočeského kraje by měla 07. 07. 2015 schválit návrhy na udělení dotací.
Lze předpokládat, že po tomto termínu se dozvíme, zda jsme dotaci obdrželi.

Hlasování:
pro:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav
Marek, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek,

proti:

nikdo

zdrželi se:

nikdo

nepřítomen:

nikdo

Usnesení č. 2/5 (k bodu 3) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
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4.

Námitky člena Zastupitelstva proti zápisu ze zasedání ZO konaného
dne 24. 03. 2015

Podklady:
Podklad 1 – email zastupitele Ing. Milana Jirsáka s námitkami proti zápisu ze zasedání ZO
konaného dne 24. 03. 2015

Termín podání návrhu bodu programu:
03. 04. 2015

Předkladatel:
František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění:
Dne 03. 04. 2015 jsem obdržel námitky člena Zastupitelstva obce Ing. Milana Jirsáka proti
zápisu ze zasedání ZO konaného dne 24. 03. 2015:
Bod 6
Od Návrhu usnesení č. 6/4 není oddělena diskuze od vlastního usnesení. Vyjádření nejsou
součástí usnesení - nutno oddělit slovem Diskuze. Navíc moje vyjádření je chybně zapsáno.
Důležité bylo, že na připraveném textu smlouvy je uveden špatný zákon. Požaduji moje
vyjádření opravit dle skutečnosti, tj.:
Milan Jirsák – od r. 2014 platí pro takovéto smlouvy Občanský zákoník, v předloženém
návrhu je chybně uveden zákon č. 89/2012 a navíc Občanský zákoník doporučuje nazvat
takovouto smlouvu Příkazní smlouvou.
Bod 19
Opět není oddělena diskuze od Textu odůvodnění slovem Diskuze. Opět velice nepřesně
zaznamenáno moje vyjádření.
Milan Jirsák – Strategický plán vznikl nejen na základě pořadí priorit obyvatel obce, ale i
pořadí stanoveném zastupiteli. Pořadí plánu je uvedeno v bodě 4.1.3 ve Strategickém plánu.
Milan Jirsák – Dotaz - proč se vytváří další dokument „Plán rozvoje obce Mochov“, když
existuje Strategický plán rozvoje obce. Na každý rok se musí Strategický plán aktualizovat
tzv. Akčním plánem na příslušný rok. Když se již Strategický plán nebude používat, tak by se
měl stáhnout z webu obce.
Bod 20
Diskuze
Milan Jirsák – v žádosti o dotaci podané Rybářským spolkem Mochovská vydra není uvedena
částka požadované dotace.
Bod 26
Milan Jirsák – vyjádření k dokumentu „Posouzení volby koncepce veřejného osvětlení v obci
Mochov“. Jeho prostřednictvím bylo obecnímu úřadu posláno Vyjádření k dokumentu, které
zpracoval Ing. Tomáš Maixner, soudní znalec a předseda IRMO, které obsahuje závažné
připomínky.
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Diskuze:
František Bouček – dle metodického doporučení ministerstva vnitra je na zastupitelstvu obce,
zda rozhodne o tom, že průběh zasedání zastupitelstva obce, včetně diskuze, bude zaznamenán
doslovně nebo zda bude v záznamu uveden v krátkosti výstižně obsah a průběh jednání. To se
samozřejmě netýká usnesení, ta musí být přesná, jasná a jednoznačná, včetně hlasování o nich.
Tímto žádám zastupitele, aby si vždy doplnili a zkontrolovali zápis jejich diskuze ihned po
skončení zasedání ZO. Není technicky možné každou širší „diskuzi“ stíhat doslovně zapisovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce se s námitkami člena ZO seznámilo a bere je na vědomí. Dále ukládá
všem zastupitelům, aby neopouštěli zasedání ZO bez kontroly znění svých příspěvků, pokud je
nepředloží písemně přímo na zasedání.

Diskuze:
Milan Jirsák – jednací řád to řeší tak, že se ke psaným zápisům může vždy zastupitel vyjádřit.
-----------------------------------------

5.

Příkazní smlouva č. 150102/2015 – výkon inženýrských činností

Podklady:
Podklad 1 – Mandátní smlouva č. 021207
Podklad 2 – Návrh příkazní smlouvy č. 150102/2015

Termín podání návrhu bodu programu:
03. 04. 2015

Předkladatel:
František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění:
Na zasedání zastupitelstva obce Mochov konaného dne 24. 03. 2015 byl starosta obce pověřen
přípravou nové smlouvy (viz usnesení č. 7/4 k bodu 6), která nahradí nesprávně předloženou
„Mandátní smlouvu č. 150102“. Firma INPREST, spol. s r.o., se sídlem U Elektry 650, 190 00
Praha proto nyní předkládá Příkazní smlouvu č. 150102/2015 o výkonu zabezpečení
inženýrských činností v obci Mochov. Příkazní smlouva č. 150102/2015 ruší Mandátní
smlouvu č. 021207 ze dne 09. 12. 2002. Příkazník se zavazuje, že v rámci výkonu
inženýrských činností zabezpečí za podmínek dohodnutých v této smlouvě za úplatu pro
příkazce obec Mochov jeho jménem a na jeho účet investorsko inženýrské činnosti.

Diskuze:
František Bouček – k výhradě pana Jirsáka při minulém zasedání ZO ze dne 24. 03. 2015.
Cituji: „od r. 2014 platí pro takovéto smlouvy Obchodní zákoník, v předloženém návrhu je
chybně uveden zákon č. 89/2012 a navíc Obchodní zákoník doporučuje nazvat takovouto
smlouvu Příkazní smlouvou“ doplňuji zejména následující, nejedná se o Obchodní zákoník,
ale o Občanský zákoník a uvedení zákona č. 89/2012 Sb., bylo provedeno naprosto správně.
Celou věc jsem dále konzultoval s právním zástupcem obce a byl jsem informován, že zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je sice ze dne 3. února 2012 nicméně účinnosti nabyl až dne
1. ledna 2014 tzn., uvádí se označení zákon č. 89/2012 Sb.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Příkazní smlouvu č. 150102/2015 mezí obcí Mochov,
jako příkazcem a příkazníkem firmou INPREST, spol. s r.o., se sídlem U Elektry 650, 190 00
Praha 9 a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy za paušální částku ve výši 10.000,Kč/měsíčně bez DPH za činnosti v rozsahu čl. II. dle této smlouvy.
Milan Jirsák – ve smlouvě opravit bod V. odstavec 4 – první slovo příkazník nahradit slovem
příkazce.
Milan Jirsák – ve smlouvě doplnit číslo nahrazované Mandátní smlouvy.

Hlasování:
pro:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav
Marek, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek,

proti:

nikdo

zdrželi se:

nikdo

nepřítomen:

nikdo

Usnesení č. 3/5 (k bodu 5) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

6.

Diskuze
František Bouček – Mateřská školka Mochov – při opakovaném průzkumu zájmu rodičů o
docházku dětí do školky během prázdnin se potvrdil stejný zájem jako v původním průzkumu
prezentovaném na minulé schůzi Zastupitelstva. V platnosti proto zůstává souhlas s
přerušením provozu MŠ, který byl odsouhlasen na zasedání ZO dne 24. 03. 2015 usnesení č.
20/4 (k bodu 23).

Jan Turek – poděkoval všem, kteří se zúčastnili akce - Ukliďme Pošembeří.
---------------------------------------Termín příštího ZO: 07. 05. 2015 (čtvrtek) od 19:00 hod.
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Zápis vyhotoven dne:
18. 04. 2015

Zapsal:
Jitka Frydrychová:

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

Ověřovatelé zápisu:
Jiří Bouma:

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

Jan Turek:

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

Starosta obce:
František Bouček:

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

6

