Zápis č. 1/2018
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mochov,
konaného dne 01. 11. 2018, od 19:00 hodin.
Místo konání:

Zasedací místnost obecního úřadu obce Mochov

Přítomni:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Kocian, Tomáš
Kovář, Pavlína Palmová, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek,
Václav Ulrych, Jaroslav Vybíral

Omluveni:
Neomluveni:
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Mochov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19:00 hodin dosavadním starostou obce Františkem Boučkem („dále jako
„předsedající“).
Předsedající schůze zkontroloval přinesená osvědčení o zvolení členem zastupitelstva
obce vydaná registračním úřadem v souladu s § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu
s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb
nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Mochov
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24. 10. 2018 do 31.
10. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
č. 1) konstatoval, že přítomno je 11 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 11
členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).
*

*

*

Představení nově zvolených členů zastupitelstva volební strany „Kandidáti pro
Mochov – Sdružení nezávislých kandidátů“.
Pavlína Palmová – jak bylo na volebních lístcích uvedeno, jsem daňovou poradkyní a
to už 20 let. Mezi náplň mé práce patří také zastupování klientů u úřadů, jednání s
orgány státní správy. Také jsem byla předsedkyní SVJ o 24 bytových jednotkách v
Praze. Tyto své zkušenosti nabízím obci Mochov pro funkci místostarosty. Pokud
nebude o mou práci na tomto postu zájem, viděla bych své uplatnění ve finančním
výboru jako její předseda. Zkušenosti z politiky nemám, ale tady nikdo z nás není ze
žádné stranické kandidátky, chceme pracovat pro občany Mochova. Z našich bodů
programu si vybírám osobní úkol – obecní rybník. Protože každá pořádná vesnice
rybník má.
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Milan Kocian – do komunální politiky jsem šel proto, že už tu nějaký pátek žiju (11
let), a něco o dění v obci vím. Chtěl bych, abychom v co nejvyšší míře splnili svůj
program, který jsme uvedli na volebním letáku.
Protože pracuji u firmy, která zajišťuje dopravní spojení, a do práce i z práce denně
jezdím na kole, prioritou volebního programu pro mne bude zlepšení dopravní
obslužnosti Mochov – Praha, Mochov – Čelákovice a vybudování cyklostezky.
Jaroslav Vybíral – jmenuji se Jaroslav Vybíral, přistěhoval jsem se do Mochova v roce
2011 a zvolil jsem si Mochov jako svoje trvalé bydliště. Mám zde rodinu, 2 děti.
Pracuji jako generální ředitel farmaceutické firmy pro CZ/SK. Mohu nabídnout své
zkušenosti z řízení firmy, obchodu a marketingu. Zajímám se o oblast bezpečnosti
občanů a dopravy, chtěl bych zlepšit komunikaci a zajímá mě také dění ve škole a
školce, kterému se dlouhodobě věnuji z pozice rodiče.
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné
členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Mochov a jejích občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha
č. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce Mochov určil 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.
*

*

*

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce, a to přesto,
že některé z těchto bodů již byly a musely být z organizačně technických a právních
důvodů realizovány. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné
připomínky vzneseny nebyly.
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Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje následující program ustavujícího
zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5) Zřízení kulturního a sociálního výboru
a) určení počtu členů kulturního a sociálního výboru
b) volba předsedy kulturního a sociálního výboru
c) volba členů kulturního a sociálního výboru
6) Zřízení školského výboru
a) určení počtu členů školského výboru
b) volba předsedy školského výboru
c) volba členů školského výboru
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
8) Diskuse
Výsledek hlasování:
pro:

proti:
zdrželi se:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Kocian, Tomáš
Kovář, Pavlína Palmová, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek,
Václav Ulrych, Jaroslav Vybíral
nikdo
nikdo

Usnesení č. 1/1/2018 bylo schváleno.

*

*
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*

Bod 3 - volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy
nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování:
pro:

proti:
zdrželi se:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Kocian, Tomáš
Kovář, Pavlína Palmová, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek,
Václav Ulrych, Jaroslav Vybíral
nikdo
nikdo

Usnesení č. 2/1/2018 bylo schváleno.

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva obce vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění:
Předsedající navrhl, aby nikdo z členů zastupitelstva obce nevykonával svou funkci
jako uvolněný ve smyslu ustanovení § 71 odst. 1) zákona o obcích.
Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon žádné z funkcí nebude člen zastupitelstva obce uvolněn.
Výsledek hlasování:
pro:

proti:
zdrželi se:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Kocian, Tomáš
Kovář, Pavlína Palmová, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek,
Václav Ulrych, Jaroslav Vybíral
nikdo
nikdo

Usnesení č. 3/1/2018 bylo schváleno.
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty veřejně hlasováním (zvednutím ruky). Změnu způsobu hlasování musí
schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy
zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím
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spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání
zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu
způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení,
případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty.
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž
po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
d) Volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Vlastimila Stará navrhla zvolit do
funkce starosty Františka Boučka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích
volí starostou obce Mochov Františka Boučka.
Výsledek hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Pavlína Palmová, Jan
Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek, Václav Ulrych, Jaroslav Vybíral
nikdo
František Bouček, Milan Kocian

Usnesení č. 4/1/2018 bylo schváleno.
Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
e) Volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva František Bouček navrhl zvolit do funkce místostarosty Jana
Turka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Člen zastupitelstva Jaroslav Vybíral navrhl zvolit do funkce místostarosty Pavlínu
Palmovou.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích
volí místostarostou obce Mochov Pavlínu Palmovou.
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Výsledek hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

Milan Kocian, Jaroslav Vybíral
František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Jan
Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek, Václav Ulrych
Pavlína Palmová

Usnesení č. 5/1/2018 nebylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích
volí místostarostou obce Mochov Jana Turka.
Výsledek hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Jan
Rangl, Vlastimila Stará, Václav Ulrych
Milan Kocian, Pavlína Palmová
Jan Turek, Jaroslav Vybíral

Usnesení č. 6/1/2018 bylo schváleno.

*

*

*

Bod 4 – Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích), neboť funkční období
výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona
o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst.
1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby,
pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona
o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta,
místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní
práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,
přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba
výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování:
pro:

proti:
zdrželi se:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Kocian, Tomáš
Kovář, Pavlína Palmová, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek,
Václav Ulrych, Jaroslav Vybíral
nikdo
nikdo

Usnesení č. 7/1/2018 bylo schváleno.
b) Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru.
Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva František Bouček navrhl zvolit do funkce předsedy finančního
výboru Jitku Frydrychovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Člen zastupitelstva Jaroslav Vybíral navrhl zvolit do funkce předsedy finančního
výboru Pavlínu Palmovou.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov volí předsedou finančního výboru Pavlínu
Palmovou.
Výsledek hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

Milan Kocian, Jaroslav Vybíral
František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Jan
Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek, Václav Ulrych
Pavlína Palmová

Usnesení č. 8/1/2018 nebylo schváleno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce
Frydrychovou.

Mochov

volí

předsedou

finančního

výboru

Jitku

Výsledek hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

František Bouček, Jiří Bouma, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila
Stará, Jan Turek, Václav Ulrych
nikdo
Jitka Frydrychová, Milan Kocian, Pavlína Palmová, Jaroslav Vybíral

Usnesení č. 9/1/2018 bylo schváleno.

c) Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva František
Bouček navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Jana Rangla. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov volí předsedou kontrolního výboru Jana Rangla.
Výsledek hlasování:
pro:

proti:
zdrželi se:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Kocian, Tomáš
Kovář, Pavlína Palmová, Vlastimila Stará, Jan Turek, Václav Ulrych,
Jaroslav Vybíral
nikdo
Jan Rangl

Usnesení č. 10/1/2018 bylo schváleno.
d) Volba členů finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Jitka Frydrychová navrhla zvolit členem finančního výboru Jiřího
Boumu.
Člen zastupitelstva Jitka Frydrychová navrhla zvolit členem finančního výboru
Pavlínu Palmovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov volí členem finančního výboru Jiřího Boumu.
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Výsledek hlasování:
pro:

proti:
zdrželi se:

František Bouček, Jitka Frydrychová, Milan Kocian, Tomáš Kovář,
Pavlína Palmová, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek, Václav
Ulrych, Jaroslav Vybíral
nikdo
Jiří Bouma

Usnesení č. 11/1/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov volí členem finančního výboru Pavlínu Palmovou.
Výsledek hlasování:
pro:

proti:
zdrželi se:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Kocian, Tomáš
Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek, Václav Ulrych, Jaroslav
Vybíral
nikdo
Pavlína Palmová

Usnesení č. 12/1/2018 bylo schváleno.

e) Volba členů kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Jan Rangl navrhl zvolit členem kontrolního výboru Václava
Ulrycha.
Člen zastupitelstva Jan Rangl navrhl zvolit členem kontrolního výboru Jaroslava
Vybírala.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov volí členem kontrolního výboru Václava Ulrycha.
Výsledek hlasování:
pro:

proti:
zdrželi se:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Kocian, Tomáš
Kovář, Pavlína Palmová, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek,
Václav Ulrych, Jaroslav Vybíral
nikdo
nikdo

Usnesení č. 13/1/2018 bylo schváleno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov volí členem kontrolního výboru Jaroslava Vybírala.
Výsledek hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Kocian, Tomáš Kovář, Pavlína
Palmová, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek, Václav Ulrych
nikdo
František Bouček, Jaroslav Vybíral

Usnesení č. 14/1/2018 bylo schváleno.
*

*

*

Bod 5 – Zřízení kulturního a sociálního výboru
a) Určení počtu členů kulturního a sociálního výboru:
Předsedající navrhl zřídit kulturní a sociální výbor, jakožto iniciativní a poradní orgán
obce. Navrhl, aby výbor byl pětičlenný a předmětem jeho činnosti bylo zejména:
- Vítání občánků
- Jubilea občanů
- Setkávání seniorů a dalších občanů obce
- Slavnosti obce
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov zřizuje kulturní a sociální výbor. Výbor bude
pětičlenný.
Výsledek hlasování:
pro:

proti:
zdrželi se:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Kocian, Tomáš
Kovář, Pavlína Palmová, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek,
Václav Ulrych, Jaroslav Vybíral
nikdo
nikdo

Usnesení č. 15/1/2018 bylo schváleno.
b) Volba předsedy kulturního a sociálního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kulturního a sociálního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva
František Bouček navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Vlastimilu
Starou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov volí předsedou kulturního a sociálního výboru
Vlastimilu Starou.
Výsledek hlasování:
pro:

proti:
zdrželi se:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Kocian, Tomáš
Kovář, Pavlína Palmová, Jan Rangl, Jan Turek, Václav Ulrych, Jaroslav
Vybíral
nikdo
Vlastimila Stará

Usnesení č. 16/1/2018 bylo schváleno.
c) Volba členů kulturního a sociálního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kulturního a
sociálního výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Vlastimila Stará navrhla zvolit členem kulturního a sociálního
výboru Jitku Frydrychovou.
Člen zastupitelstva Vlastimila Stará navrhla zvolit členem kulturního a sociálního
výboru Petru Hejnovou.
Člen zastupitelstva Vlastimila Stará navrhla zvolit členem kulturního a sociálního
výboru Zdeňku Ulrychovou.
Člen zastupitelstva Vlastimila Stará navrhl zvolit členem kulturního a sociálního
výboru Martu Žemberovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov volí členem kulturního a sociálního výboru Jitku
Frydrychovou.
Výsledek hlasování:
pro:

proti:
zdrželi se:

František Bouček, Jiří Bouma, Milan Kocian, Tomáš Kovář, Pavlína
Palmová, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek, Václav Ulrych,
Jaroslav Vybíral
nikdo
Jitka Frydrychová

Usnesení č. 17/1/2018 bylo schváleno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov volí členem kulturního a sociálního výboru Petru
Hejnovou.
Výsledek hlasování:
pro:

proti:
zdrželi se:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Kocian, Tomáš
Kovář, Pavlína Palmová, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek,
Václav Ulrych, Jaroslav Vybíral
nikdo
nikdo

Usnesení č. 18/1/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov volí členem kulturního a sociálního výboru Zdeňku
Ulrychovou.
Výsledek hlasování:
pro:

proti:
zdrželi se:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Kocian, Tomáš
Kovář, Pavlína Palmová, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek,
Václav Ulrych, Jaroslav Vybíral
nikdo
nikdo

Usnesení č. 19/1/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov volí členem kulturního a sociálního výboru Martu
Žemberovou.
Výsledek hlasování:
pro:

proti:
zdrželi se:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Kocian, Tomáš
Kovář, Pavlína Palmová, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek,
Václav Ulrych, Jaroslav Vybíral
nikdo
nikdo

Usnesení č. 20/1/2018 bylo schváleno.
*

*
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Bod 6 – Zřízení školského výboru
a) Určení počtu členů školského výboru:
Předsedající navrhl zřídit školský výbor, jakožto iniciativní a poradní orgán obce
v otázkách předškolního a školního vzdělávání. Navrhl, aby výbor byl tříčlenný.
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov zřizuje školský výbor. Výbor bude tříčlenný.
Výsledek hlasování:
pro:

proti:
zdrželi se:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Kocian, Tomáš
Kovář, Pavlína Palmová, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek,
Václav Ulrych, Jaroslav Vybíral
nikdo
nikdo

Usnesení č. 21/1/2018 bylo schváleno.
b) Volba předsedy školského výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
školského výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva František
Bouček navrhl zvolit do funkce předsedy školského výboru Jana Turka. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov volí předsedou školského výboru Jana Turka.
Výsledek hlasování:
pro:

proti:
zdrželi se:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Kocian, Tomáš
Kovář, Pavlína Palmová, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Václav Ulrych,
Jaroslav Vybíral
nikdo
Jan Turek

Usnesení č. 22/1/2018 bylo schváleno.
c) Volba členů školského výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy školského výboru.
Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Jan Turek navrhl zvolit členem školského výboru Helenu
Konopíkovou.
Člen zastupitelstva Jan Turek navrhl zvolit členem školského výboru Milana Kociana.
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov volí členem školského výboru Helenu Konopíkovou.
Výsledek hlasování:
pro:

proti:
zdrželi se:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Kocian, Tomáš
Kovář, Pavlína Palmová, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek,
Václav Ulrych, Jaroslav Vybíral
nikdo
nikdo

Usnesení č. 23/1/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov volí členem školského výboru Milana Kociana.
Výsledek hlasování:
pro:

proti:
zdrželi se:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Kocian, Tomáš
Kovář, Pavlína Palmová, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek,
Jaroslav Vybíral
nikdo
Václav Ulrych

Usnesení č. 24/1/2018 bylo schváleno.
*
*
*
Bod 7 – Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
Předsedající seznámil přítomné se skutečností, že členům zastupitelstva obce, kteří
nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni, je možno poskytovat za výkon
funkce měsíční odměnu a to v souladu s platnými právními předpisy, konkrétně
nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, v platném znění. O výši měsíční odměny a data, od kdy bude
poskytována, musí rozhodnout zastupitelstvo obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s § 72 odst. 2, § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2)
písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů stanoví měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného starosty obce,
neuvolněného místostarosty obce, neuvolněných předsedů a členů výborů nebo
komisí a neuvolněných členů zastupitelstva obce bez dalších funkcí dle přílohy
k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění takto:
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Měsíční odměna celkem
(v Kč)
30.681,27.613,3.068,2.557,1.534,-

Funkce
starosta obce
místostarosta obce
předseda výboru nebo komise
člen výboru nebo komise
člen zastupitelstva obce bez dalších funkcí

Odměna za výkon funkce starosty obce a místostarosty obce bude poskytována
měsíčně ode dne zvolení do funkce (starosty obce nebo místostarosty obce).
Odměna za výkon funkce předsedů a členů výborů zastupitelstva obce, předsedů
a členů komisí rady obce (starosty) bude poskytována měsíčně ode dne zvolení
(jmenování) do příslušné funkce.
Odměna za výkon funkce člena zastupitelstva obce bude poskytována měsíčně
ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení
slibu.
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce se
stanovuje odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává
funkci starosty nebo místostarosty, poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle
rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Ostatním neuvolněným členům zastupitelstva obce se stanovuje odměna jako
souhrn odměn za výkon funkcí předsedy výboru nebo komise, člena výboru nebo
komise, či člena dalšího výboru nebo komise.
Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce
s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem obce.
Do tohoto honorovaného souběhu nesmí být započítáván výkon funkce člena
zastupitelstva (míněn je výkon funkce člena zastupitelstva obce bez dalších
funkcí).
Předsedající přednesl návrh usnesení. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo
přistoupeno k hlasování. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Výsledek hlasování:
pro:

proti:
zdrželi se:

František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Kocian, Tomáš
Kovář, Pavlína Palmová, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek,
Václav Ulrych, Jaroslav Vybíral
nikdo
nikdo

Usnesení č. 25/1/2018 bylo schváleno.

*

*
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Bod 8 – Diskuze
Vlastimila Stará – uzávěrka Mochovského zpravodaje bude 04. 12. 2018 ve 24:00 hod.
Pavlína Palmová – v křižovatce ulic U Hřbitova a Ruská nesvítí lampa veřejného osvětlení.
František Bouček – bude provedena kontrola a zajištěna oprava.
Milan Kocian – navrhuji připravit nějaký program tak, aby občané neodcházeli hned, jakmile
se rozsvítí vánoční strom.
František Bouček – uvítáme jakýkoli nápad.
František Bouček – cca před 2 měsíci proběhla schůzka s majitelem firmy ČEROZFRUCHT
s.r.o. Ing. J.H. o možnosti vybudování rybníku. Nejsem si jistý, jestli nový zastupitelé
sledovali před volbami jednání zastupitelstva obce, protože by věděli, že skoro všechny jejich
„nové“ nápady jsou v řešení. Viz cyklostezka, projektová dokumentace na opravu školy
včetně nové tělocvičny, bezpečnost obce – jednání o obecní policii atd. Jedná se samozřejmě
o dlouhodobé projekty.
František Bouček – chtěl bych se krátce vrátit k předvolebním materiálům volební strany
„Kandidáti pro Mochov – Sdružení nezávislých kandidátů“. Zmínku o chodníku před
pekárnou a asfaltu před Hotelem Bouček nebudu snad ani komentovat, protože to považuji za
ubohost.
František Bouček – konečné výsledky hospodaření obce Mochov, které uvádějí materiály
volební strany „Kandidáti pro Mochov – Sdružení nezávislých kandidátů“ jsou sice správné,
ale jednoznačně jsou vytaženy z kontextu celého hospodaření obce. Proto jsou účelově
zavádějící a já je považuji za manipulativní.
Jaroslav Vybíral – ve volebním letáku jsou shrnuta čísla hospodaření obce, zdroj Ministerstvo
financí. Závěry z tohoto shrnutí jsou pouze takové, které jsou výslovně uvedeny v letáku. Ani
obec, ani zastupitelstvo ani nikdo osobně není v letáku nijak výslovně napadán. Jakékoliv jiné
dedukce, konstrukce nebo závěry pana starosty či kohokoliv jiného nemohu bohužel ovlivnit a
nenesu za ně odpovědnost.
František Bouček – cílem těchto materiálů bylo jednoznačně ovlivnit veřejné mínění a snaha
poukazovat na špatné hospodaření obce. V předvolebních letácích volební strany „Kandidáti
pro Mochov – Sdružení nezávislých kandidátů“ nebyly zahrnuty investice a opravy obce a
dále zde nejsou zmíněny jiné ekonomické ukazatele obcí, které jste porovnávali s obcí
Mochov (např. úvěr Přerova nad Labem). Z vysvětlení pana Vybírala si mohou občané udělat
závěr sami.

*

*

*

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:30 hod.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 09. 11. 2018
Zapisovatel: Jitka Frydrychová

…………………………………….

Ověřovatelé: Jiří Bouma

…………………………………….

Starosta:

Jan Turek

…………………………………….

František Bouček

……………………………………..
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