Z á p i s č. 5/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 24.8.2017
Místo konání:
zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov

Čas konání:
od: 19:00 hod.

do: 19:30 hod.

Přítomni:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Jaroslava Tomišková, Jan
Turek, Václav Ulrych
Z 11 členů zastupitelstva obce přítomno: 7

Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Nepřítomni:
omluveni: Jiří Bouma, Ladislav Marek, Vlastimila Stará, Milan Jirsák (omluven dodatečně)
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 Jana Rangla a Jana Turka a zapisovatele 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 nebyly vzneseny další návrhy na doplnění:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele ..................... 1
Schválení programu ....................................................................................................... 1
Čerpání rozpočtu k 31. 07. 2017.................................................................................... 2
Dodatek č. 15 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 31. 03. 2010 ....................................... 2
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu Mochov – obnova NN Husovo nám. .................................................................. 3
Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. 003 – poskytovatel Pečovatelská
služba Čelákovice, příspěvková organizace; zájemce Obec Mochov ........................... 4
Záměr obce – pacht nemovitého majetku – pozemky parc.č. 917, 930, 931, 948/2,
952/7, 1531, 1532/1, 1533, 1539/1, 1542/1, 613/9 a 1529 v k.ú. Mochov .................... 5
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 151201 – „Kanalizace obce Mochov – napojení na
přípojky RD“, objednatel Obec Mochov, zhotovitel INPREST, spol. s.r.o., Praha 9 ... 6
Termíny a podmínky připojení občanů a podnikatelských subjektů v obci Mochov na
kanalizaci – změna usnesení č. 10/7 (k bodu 12) ze dne 13. 12. 2016 .......................... 7
Darovací smlouva – rozvoj obce ................................................................................... 8
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11.

Diskuze .......................................................................................................................... 9

Hlasování:
pro:

František Bouček, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Jaroslava
Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych

proti:

nikdo

zdrželi se:

nikdo

nepřítomen:

nikdo

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

3.

Čerpání rozpočtu k 31. 07. 2017

Přílohy:
Příloha 1 – Výkaz Fin 2 – 12 M sestavený k 31. 07. 2017
Termín podání návrhu bodu programu:
02. 08. 2017
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
Seznámení s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC ke dni 31. 07. 2017.
Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s plněním rozpočtu ke dni 31. 07. 2017 a bere ho na
vědomí.
----------------------------------------

4.

Dodatek č. 15 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 31. 03. 2010

Podklady:
Podklad 1 - Smlouva o nájmu bytu ze dne 31. 03. 2010
Podklad 2 - Dodatek č. 14 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 31. 03. 2010
Podklad 3 - Žádost nájemce o prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotce

Termín podání návrhu bodu programu:
02. 08. 2017

Předkladatel:
František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění:
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotce
číslo 289/25 (byt), nacházející se ve 4. nadzemním podlaží, tj. 3. patře budovy v č.p. 289
stojící na parcele číslo 46/3 k.ú. Mochov v ulici Pod Kostelem 289, 250 87 Mochov.

Návrh usnesení:
Na základě dosavadní bezúhonnosti při plnění povinností spojených s nájmem schvaluje
zastupitelstvo obce Mochov dodatek č. 15 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 31. 03. 2010 a
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pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. Sjednaná doba nájmu na dobu určitou, se
prodlužuje o šest měsíců, tj. od 01. 09. 2017 do 28. 02. 2018.

Hlasování:
pro:

František Bouček, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Jaroslava
Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych

proti:

nikdo

zdrželi se:

nikdo

nepřítomen:

nikdo

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

5.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o
právu provést stavbu Mochov – obnova NN Husovo nám.

Podklady:
Podklad 1 – Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
provést stavbu č. IE-12-6007525/VB/1 včetně situačního snímku se zákresem
předpokládaného rozsahu věcného břemene a výpočtu ocenění práv odpovídajících zřízení
věcného břemene

Termín podání návrhu bodu programu:
02. 08. 2017

Předkladatel:
František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění:
Společnost Elmoz Czech, s.r.o., Popovice 76, 257 01 Postupice, žádá v zastoupení stavebníka
ČEZ Distribuce, a.s. o podpis „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-6007525/VB/1“.
Stavbou „Mochov – obnova NN Husovo nám.“ bude dotčen pozemek parc.č. 1500 v k.ú.
Mochov, který je ve vlastnictví obce Mochov. V předmětné lokalitě zůstaly dvě pole
venkovního vedení NN-0,4kV, které jsou v nevyhovujícím stavu, a nelze již zaručit jejich
bezporuchový provoz. Z tohoto důvodu je navržena jejich výměna novým kabelem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6007525/VB/1, název stavby Mochov obnova NN Husovo nám., která se týká pozemku parc.č. 1500, který je ve vlastnictví obce
Mochov a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy za podmínky jednorázové náhrady
za zřízení věcného břemene na dotčené nemovitosti ve výši 3.800,- Kč.

Hlasování:
pro:

František Bouček, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Jaroslava
Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych

proti:

nikdo

zdrželi se:

nikdo

nepřítomen:

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

6.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. 003 – poskytovatel
Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace; zájemce
Obec Mochov

Podklady:
Podklad 1 – Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. 2016/072 pro občany obce
Mochov uzavřená s městem Čelákovice od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
Podklad 2 – Návrh Smlouvy o poskytování pečovatelské služby č. 001 pro občany obce
Mochov; poskytovatel Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace (schváleno
dne 27. 06. 2017)
Podklad 3 – Návrh Smlouvy o poskytování pečovatelské služby č. 003 pro občany obce
Mochov; poskytovatel Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace

Termín podání návrhu bodu programu:
03. 08. 2017

Předkladatel:
František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění:
V roce 2016 a předchozích letech měla obec Mochov uzavřenou smlouvu o poskytování
pečovatelské služby pro občany obce Mochov s městem Čelákovice. Od 01. 01. 2017 se
Pečovatelská služba města Čelákovice, přetransformovala na příspěvkovou organizaci
Pečovatelská služba Čelákovice. S ohledem na zachování stávající péče pro naše občany bylo
na zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28. 03. 2017 schváleno uzavření smlouvy
s touto nově vzniklou organizací. Pečovatelská služba Čelákovice společně se smlouvou
omylem předložila ke schválení i přílohu č. 1, ve které byla chybně uvedena výše nákladů za
rok 2016 místo roku 2017 a smlouva byla tedy na zasedání zastupitelstva obce konaného dne
27. 06. 2017 schválena znovu. Nyní bylo kontrolou výpočtu zjištěno, že skutečné náklady na
klienta a den jsou vyšší. Ze strany poskytovatele taktéž došlo nedopatřením k přečíslování
smlouvy. Jelikož město Čelákovice nemůže dotovat poskytování pečovatelské služby v jiné
obci, navrhuji schválení smlouvy se skutečnými náklady na 1 klienta pečovatelské služby a
den.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 s ohledem na skutečnost,
že MPSV stanoví každý rok s účinností od 1. ledna Vyhlášku o změně sazby náhrady za
používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných
hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Rozsah služeb zůstává plně zachován.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Smlouvu o poskytování pečovatelské služby č. 003 pro
občany obce Mochov s poskytovatelem Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková
organizace, schvaluje stanovenou sazbu za poskytování pečovatelské služby na rok 2017
v nákladu na 1 klienta PS/pracovní den ve výši 53,33 Kč, celkovou sazbu za 1 km ve výši 10,Kč a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

Hlasování:
pro:

František Bouček, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Jaroslava
Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych

proti:

nikdo
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zdrželi se:

nikdo

nepřítomen:

nikdo

Usnesení č. 4/5 (k bodu 6) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

7.

Záměr obce – pacht nemovitého majetku – pozemky parc.č. 917, 930,
931, 948/2, 952/7, 1531, 1532/1, 1533, 1539/1, 1542/1, 613/9 a 1529
v k.ú. Mochov

Podklady:
Podklad 1 – Záměr pachtu nemovitého majetku obce

Termín podání návrhu bodu programu:
03. 08. 2017

Předkladatel:
František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění:
Z důvodu skončení zemědělského obhospodařování zemědělskými podnikateli na pozemcích
obce ke konci září 2017 navrhuji vyhlásit záměr obce na propachtování nemovitého majetku –
pozemků parc.č. 917, 930, 931, 948/2, 952/7, 1531, 1532/1, 1533, 1539/1, 1542/1, 613/9 a
1529 v k.ú. Mochov, tak aby pozemky dále mohly sloužit k provozování zemědělské výroby.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov souhlasí s vyhlášením záměru obce v souladu s ustanovením §
39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
propachtovat nemovitý majetek obce – pozemek parc.č. 917 o výměře 8.326 m², pozemek
parc.č. 930 o výměře 4.668 m², pozemek parc.č. 931 o výměře 6.440 m², pozemek parc.č.
948/2 o výměře 389 m², pozemek parc.č. 952/7 o výměře 1.504 m², pozemek parc.č. 1531 o
výměře 782 m², pozemek parc.č. 1532/1 o výměře 4.813 m², pozemek parc.č. 1533 o výměře
2.248 m², pozemek parc.č. 1539/1 o výměře 823 m², pozemek parc.č. 1542/1 o výměře 1.000
m², pozemek parc.č. 613/9 o výměře 1.248 m² a pozemek parc.č. 1529 o výměře 200 m² v k.ú.
Mochov. Doba nájmu bude uzavřena na dobu určitou – 5 (pěti) let. Minimální cena – tj. výše
pachtovného bude činit 5.000,- Kč/ha/rok. Zadavatel Obec Mochov si vyhrazuje právo
vyhlášení záměru zrušit i bez uvedení důvodu nebo všechny přijaté nabídky odmítnout.

Hlasování:
pro:

František Bouček, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Jaroslava
Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych

proti:

nikdo

zdrželi se:

nikdo

nepřítomen:

nikdo

Usnesení č. 5/5 (k bodu 7) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
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8.

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 151201 – „Kanalizace obce Mochov
– napojení na přípojky RD“, objednatel Obec Mochov, zhotovitel
INPREST, spol. s.r.o., Praha 9

Podklady:
Podklad 1 – Smlouva o dílo č. 151201
Podklad 2 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 151201
Podklad 3 – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 151201
Podklad 4 – Návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 151201

Termín podání návrhu bodu programu:
03. 08. 2017

Předkladatel:
František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění:
Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 14. 12. 2015 byla schválena Smlouva o dílo č.
151201 mezi Obcí Mochov, jako objednatelem a firmou INPREST, spol. s r.o. jako
zhotovitelem. Předmětem smlouvy bylo vypracování projektové dokumentace pro napojení
domovní kanalizace RD občanů obce na veřejné části přípojek v rámci vybudované kanalizace
obce Mochov ulice Sokolovská, Ruská, Poděbradská, Na Sádkách, Na Hrázce, U Hřbitova,
K Nádraží, Havlíčkova, Dr. Nejedlého, Na Dolejšku, Husovo náměstí v počtu cca 80 ks PD a
předání čtyř výtisků včetně zajištění veřejnoprávního projednání a vydání souhlasu dle
stavebního zákona. Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 02. 06. 2016 byl schválen
Dodatek č. 1, ve kterém byl upřesněn předmět plnění a doba plnění.
S ohledem na to, že zájem vlastníků o napojení na kanalizaci byl větší, než jaký byl
předpoklad a z důvodu velkého počtu žádostí na místně příslušném stavebním úřadu nebylo
možné zajistit veřejnoprávní projednání a dne 13. 12. 2016 byl na zasedání zastupitelstvo obce
schválen Dodatek č. 2. I přes velkou snahu všech zúčastněných se nepodařilo zajistit
veřejnoprávní projednání a vydání souhlasu dle stavebního zákona do 31. 07. 2017.
Navrhuji uzavřít dodatek č. 3, ve kterém bude upravena doba plnění do 31. 07. 2018.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 151201 mezi obcí
Mochov, jako objednatelem a zhotovitelem firmou INPREST, spol. s r.o., se sídlem U Elektry
650, 198 00 Praha 9 v předloženém znění a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.

Hlasování:
pro:

František Bouček, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Jaroslava
Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych

proti:

nikdo

zdrželi se:

nikdo

nepřítomen:

nikdo

Usnesení č. 6/5 (k bodu 8) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
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9.

Termíny a podmínky připojení občanů a podnikatelských subjektů v
obci Mochov na kanalizaci – změna usnesení č. 10/7 (k bodu 12) ze
dne 13. 12. 2016

Podklady:
Podklad 1 – Termíny a podmínky připojení občanů a podnikatelských subjektů v obci Mochov
na kanalizaci schválené na zasedání ZO dne 13. 12. 2016

Termín podání návrhu bodu programu:
09. 08. 2017

Předkladatel:
František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění:
Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 13. 12. 2016 byly schváleny „Termíny a
podmínky připojení občanů a podnikatelských subjektů v obci Mochov na kanalizaci“ týkající
se všech etap tzn. I., II., III., IV., a V. etapa. S ohledem na to, že zájem vlastníků objektů o
napojení na obecní kanalizaci – I., II. a III. etapa byl větší, než jaký byl předpoklad a z důvodu
velkého počtu žádostí na místně příslušném stavebním úřadu nebylo možné zajistit
veřejnoprávní projednání a vydání souhlasu pro tyto etapy dle stavebního zákona do 31. 07.
2017.
Navrhuji prodloužit termín finančně zvýhodněného připojení ke kanalizaci a kolaudaci
přípojek pro I., II. a III. etapu do 31. 07. 2018. Dále navrhuji prodloužit termín určený ke
kontrole projektových dokumentací, kolaudačních rozhodnutí všech připojení na obecní
kanalizaci včetně placení stočného všech objektů v obci Mochov do 31. 07. 2018, tak aby
došlo ke sjednocení kontrol u všech etap kanalizace, tzn. I., II., III., IV., a V. etapa.

Návrh usnesení:
V usnesení č. 10/7 (k bodu 12) schváleném na zasedání ZO dne 13. 12. 2016 se
mění bod b) a f) a nově zní takto:
b) Podmínky pro majitele objektů (určených k bydlení) připojených na obecní kanalizaci - I.,
II. a III. etapa: Zastupitelstvo obce Mochov stanovuje termín finančně zvýhodněného
připojení ke kanalizaci a kolaudaci kanalizační přípojky do 31. 07. 2018. V případě dodržení
tohoto termínu je příspěvek na kanalizaci stanoven na 6.000,- Kč. V rámci tohoto příspěvku
nabízíme možnost zajištění projektu a územního souhlasu na kanalizační přípojku a souhlas
s umístěním přípojky na pozemku. V případě nevyužití této možnosti si mohou majitelé
nemovitostí agendu spojenou se stavebním povolením a kolaudací přípojky vyřešit
individuálně (v tomto případě, ale majitel zaplatí, jak příspěvek obci ve výši 6.000,- Kč, tak i
zpracování PD projektantovi dle svého výběru a další poplatky stavebnímu úřadu). Příspěvek
za připojení ke kanalizaci po datu 31. 07. 2018 bude činit 10.000,- Kč a žadatel si musí
veškerou dokumentaci a kolaudaci zajistit individuálně.
Majitelé, kteří připojili své nemovitosti v rámci etap I. - III. ke kanalizaci před datem
tohoto usnesení, mají zpracovanou dokumentaci a platné kolaudační rozhodnutí pro
kanalizační přípojku, nejsou povinni platit příspěvek 6.000,- Kč.
f) I., II., III., IV. a V. etapa: Po termínu 31. 07. 2018 bude prováděna provozovatelem
kanalizace ve spolupráci se stavebním úřadem Čelákovice a OÚ Mochov kontrola
projektových dokumentací, kolaudačních rozhodnutí všech připojení na obecní kanalizaci
včetně placení stočného všech objektů v obci Mochov. V případě nesplnění všech výše
uvedených podmínek a podmínek stanovených zákonem budou zjištěné případy porušení
tohoto usnesení postoupeny k řízení přestupkové komisi v Čelákovicích nebo právnímu
zástupci obce.
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V ostatním zůstává usnesení č. 10/7 (k bodu 12) schválené na zasedání ZO dne 13. 12. 2016
beze změn.

Hlasování:
pro:

František Bouček, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Jaroslava
Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych

proti:

nikdo

zdrželi se:

nikdo

nepřítomen:

nikdo

Usnesení č. 7/5 (k bodu 9) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------

10.

Darovací smlouva – rozvoj obce

Podklady:
Podklad 1 – Návrh Darovací smlouvy – rozvoj obce

Termín podání návrhu bodu programu:
09. 08. 2017

Předkladatel:
František Bouček – starosta obce

Text odůvodnění:
Od dárce, který je vlastníkem nemovitostí v naší obci jsme obdrželi nabídku na podporu
rozvoje obce Mochov formou finančního daru ve výši 300.000,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Darovací smlouvu mezi obcí Mochov, jako
obdarovaným a dárcem Tomášem Petrželou v předloženém znění a pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Darovací smlouvu mezi obcí Mochov, jako
obdarovaným a dárcem Tomášem Petrželou v předloženém znění a pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.

Hlasování:
pro:

František Bouček, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Jaroslava
Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych

proti:

nikdo

zdrželi se:

nikdo

nepřítomen:

nikdo

Usnesení č. 8/5 (k bodu 10) bylo Zastupitelstvem schváleno.
-----------------------------------------
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11.

Diskuze

František Bouček – dne 14. 08. 2017 se na obecním úřadě v Horoušanech konala schůzka
ohledně rozdělování financování linek PID pro období od 03. 09. 2017. Bylo dohodnuto, že
obec Mochov se bude podílet na nové lince 482 Úvaly – Vyšehořovice – Nehvizdy a to ve
výši 1.666,- Kč/měsíčně. Tento „školní“ autobus bude ráno cca v 7:34 hod. odjíždět
z Mochova a zajíždět mj. před školu v Nehvizdech. Odpoledne pojede v opačném směru cca
v časech 12:57 hod., 15:05 hod. a 17:05 hod.
František Bouček – situace v MŠ – jak bylo řečeno již na minulém zasedání ZO, bylo
vyhlášeno konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Mateřská škola Mochov. Komise jmenovaná v souladu s vyhláškou MŠMT doporučila jako
vhodného uchazeče paní Šárku Královou. Z důvodů pracovněprávních proběhne jmenování
do funkce ředitelky v průběhu měsíce října 2017. Do doby jmenování ředitelky na základě
výsledku konkurzu byla řízením MŠ pověřena paní Eva Krmenčíková.
Tomáš Kovář – kapela na setkání občanů je zajištěna.
Jaroslava Tomišková – tlumočila stížnost občanů bydlících ve Slunečních zahradách na
vysoký výskyt mandelinky bramborové.
František Bouček – stejný problém měli v loňském roce v obci Horoušany. Po konzultaci
s vedením obce Horoušany a jejich zkušenostmi s touto problematikou musím konstatovat, že
není v silách obce jakkoli tuto situaci ovlivnit. Nedokážeme zabránit pěstování brambor
v zemědělských oblastech a eliminovat tak výskyt mandelinky bramborové.
Jitka Frydrychová – informovala o zajištění programu na setkání občanů 02. 09. 2017.
Jitka Frydrychová – v letních měsících se schází občané rumunského původu na dětském
hřišti, kde popíjí donesený alkohol a kouří. Navrhujeme, aby T.J. Sokol Mochov vyvěsil
zákazové tabulky s uvedením výše pokuty 5.000,- Kč. Poté bude požádána Městská policie o
kontrolu na hřišti.
Jitka Frydrychová – opět se zvýšil průjezd kamionů přes obec, přestože máme dopravní
označení (za kruhovým objezdem) zákaz vjezdu nad 9 t. Prosím o kontrolu ze strany Městské
policie.
František Bouček – bohužel se nám stále nedaří prosadit zákaz vjezdu vozidel nad 12 t do
obce Mochov. Výše zmíněné dopravní značení o zákazu vjezdu vozidel nad 9 t platí až od
obce Vykáň, což upřesňuje dodatková tabulka umístěná pod touto zákazovou značkou.
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Zápis vyhotoven dne:
28. 08. 2017

Zapsal:
Jitka Frydrychová:

…………………………………………

Ověřovatelé zápisu:
Jan Rangl:

………………………………………….

Jan Turek:

…………………………………………

Starosta obce:
František Bouček:

………………………………………….
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