Zápis č. 1/2014
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mochov,
konaného dne 06. 11. 2014, od 19:00 hodin.
Místo konání:

Zasedací místnost obecního úřadu obce Mochov

Přítomni:

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

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 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 24. 10. 2014, 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 27. 10. 2014 do 05.
11. 2014. 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 11 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající schůze taktéž 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.
*

*

*

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).
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Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
*

*

*

Určení ověřovatelů 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.
*

*

*

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.
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 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) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích).
7) Diskuse
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Výsledek hlasování:
Pro: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav
Ulrych
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 1/1/2014 bylo schváleno.
*

*

*

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: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav
Ulrych
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 2/1/2014 bylo schváleno.
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění:
Předsedající navrhl, aby nikdo z členů zastupitelstva nevykonával svou funkci jako
uvolněný ve smyslu § 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 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: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Ladislav
Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych
Proti:
Zdrželi se: Milan Jirsák
Usnesení č. 3/1/2014 bylo schváleno.
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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
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.
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: Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl,
Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych
Proti:
Zdrželi se: František Bouček, Milan Jirsák
Usnesení č. 4/1/2014 bylo schváleno.
e) Volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jan Rangl navrhl zvolit do funkce
místostarosty Jana Turka. 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 místostarostou obce Mochov Jana Turka.
Výsledek hlasování:
Pro: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Ladislav
Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Václav Ulrych
Proti: Milan Jirsák
Zdrželi se: Jan Turek
Usnesení č. 5/1/2014 bylo schváleno.
*

*
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*

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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba
výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování:
Pro: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav
Ulrych
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 6/1/2014 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. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce
Frydrychovou.

Mochov

volí

předsedou

finančního

výboru

Jitku

Výsledek hlasování:
Pro: František Bouček, Jiří Bouma, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl,
Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych
Proti:
Zdrželi se: Jitka Frydrychová, Milan Jirsák
Usnesení č. 7/1/2014 bylo schváleno.
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c) Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jan Turek
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: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych
Proti:
Zdrželi se: Jan Rangl
Usnesení č. 8/1/2014 bylo schváleno.
d) Volba členů finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva František Bouček navrhl zvolit členem finančního výboru Jiřího
Boumu.
Člen zastupitelstva František Bouček navrhl zvolit členem finančního výboru
Jaroslavu Tomiškovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov volí členem finančního výboru Jiřího Boumu.
Výsledek hlasování:
Pro: František Bouček, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Ladislav
Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych
Proti:
Zdrželi se: Jiří Bouma
Usnesení č. 9/1/2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce
Tomiškovou.

Mochov

volí

členem

finančního

výboru

Jaroslavu

Výsledek hlasování: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák,
Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek, Václav Ulrych
Pro:
Proti:
Zdrželi se: Jaroslava Tomišková
Usnesení č. 10/1/2014 bylo schváleno.
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e) Volba členů kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Milan Jirsák navrhl zvolit členem kontrolního výboru Milana
Jirsáka.
Člen zastupitelstva Jan Rangl navrhl zvolit členem kontrolního výboru Václava
Ulrycha.
Člen zastupitelstva František Bouček navrhl zvolit členem kontrolního výboru Petra
Koska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov volí členem kontrolního výboru Milana Jirsáka.
Výsledek hlasování:
Pro: Milan Jirsák
Proti: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Ladislav
Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek, Václav Ulrych
Zdrželi se: Jaroslava Tomišková
Usnesení č. 11/1/2014 nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov volí členem kontrolního výboru Václava Ulrycha.
Výsledek hlasování:
Pro: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Ladislav
Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek, Jaroslava Tomišková
Proti:
Zdrželi se: Václav Ulrych, Milan Jirsák
Usnesení č. 12/1/2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov volí členem kontrolního výboru Petra Koska.
Výsledek hlasování:
Pro: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav
Ulrych
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 13/1/2014 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
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- Jubilea občanů
- Setkávání seniorů a dalších občanů 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: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav
Ulrych
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 14/1/2014 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov volí předsedou kulturního a sociálního výboru
Vlastimilu Starou.
Výsledek hlasování:
Pro: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Jan Rangl, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych
Proti:
Zdrželi se: Vlastimila Stará
Usnesení č. 15/1/2014 bylo schváleno.
c) Volba členů kulturního a sociálního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy
sociálního výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva František Bouček navrhl zvolit členem kulturního
výboru Alici Moravcovou.
Člen zastupitelstva František Bouček navrhl zvolit členem kulturního
výboru Marcelu Novotnou.
Člen zastupitelstva František Bouček navrhl zvolit členem kulturního
výboru Zdeňku Ulrychovou.
Člen zastupitelstva František Bouček navrhl zvolit členem kulturního
výboru Jitku Frydrychovou.
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kulturního a
a sociálního
a sociálního
a sociálního
a sociálního

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov volí členem kulturního a sociálního výboru Alici
Moravcovou.
Výsledek hlasování:
Pro: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav
Ulrych
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 16/1/2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov volí členem kulturního a sociálního výboru Marcelu
Novotnou.
Výsledek hlasování:
Pro: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav
Ulrych
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 17/1/2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov volí členem kulturního a sociálního výboru Zdeňku
Ulrychovou.
Výsledek hlasování:
Pro: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav
Ulrych
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 18/1/2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov volí členem kulturního a sociálního výboru Jitku
Frydrychovou.
Výsledek hlasování:
Pro: František Bouček, Jiří Bouma, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan
Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych
Proti:
Zdrželi se: Jitka Frydrychová
Usnesení č. 19/1/2014 bylo schváleno.
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Bod 6 – Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 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
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění (dále jen „NV“). O výši měsíční odměny a data, od kdy bude
poskytována, musí rozhodnout zastupitelstvo obce. Předsedající informoval o
maximálních možných výších odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
v závislosti na druhu funkcí, které vykonávají (výši odměny je možno stanovit od 0,Kč do maximální výše):
Pro obce od 1.000 do 3.000 obyvatel:
- starosta obce: dle § 2 odst. 2 NV až do výše 0,6 násobku výše měsíční odměny
stanovené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení pro uvolněného člena zastupitelstva
obce, který vykonává funkci starosty – tj. až do výše 24.278,- Kč
- místostarosta obce: 7.509,- Kč (sl. 6 přílohy č. 1 NV) + příplatek 13.038,- Kč
(sl. 8 přílohy č. 1 NV)
- předseda výboru zastupitelstva obce nebo komise rady obce (resp. starosty
obce): 1.120,- Kč (sl. 10 přílohy č. 1 NV) + příplatek 180,- Kč (sl. 13 přílohy č. 1
NV)
- člen výboru zastupitelstva obce nebo komise rady obce (resp. starosty obce):
880,- Kč (sl. 11 přílohy č. 1 NV) + příplatek 180,- Kč (sl. 13 přílohy č. 1 NV)
- člen zastupitelstva obce: 360,- Kč (sl. 12 přílohy č. 1 NV) + příplatek 180,- Kč
(sl. 13 přílohy č. 1 NV)
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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) zákona o
obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva obce takto:

Funkce

16.455,7.509,1.120,880,-

7.823,13.038,180,180,-

Měsíční
odměna
celkem
(v Kč)
24.278,20.547,1.300,1.060,-

360,-

180,-

540,-

Pevná část
(v Kč)

starosta obce
místostarosta obce
předseda výboru nebo komise
člen výboru nebo komise
člen zastupitelstva obce bez dalších
funkcí
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Příplatek
(v Kč)

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 náhradníka ode dne prvního zasedání
zastupitelstva obce, jehož se jako člen zastupitelstva obce zúčastní.
Výsledek hlasování:
Pro: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Ladislav
Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych
Proti:
Zdrželi se: Milan Jirsák
Usnesení č. 20/1/2014 bylo schváleno.
Předsedající dále navrhl, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst. 3 písm. b)
zákona o obcích určilo, že v případě souběhu odměn za výkon funkce neuvolněným
členem zastupitelstva obce se 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 při souběhu dvou či více funkcí
poskytne měsíční odměna jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za
jednotlivé funkce. 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví,
že v případě souběhu odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
obce se 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 při souběhu dvou či více funkcí
poskytne měsíční odměna jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za
jednotlivé funkce.
Výsledek hlasování:
Pro: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář,
Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav
Ulrych
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 21/1/2014 bylo schváleno.

*

*
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Bod 7 – Diskuze
Vlastimila Stará – příprava na slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí,
které proběhne v neděli 30. 11. 2014 od 16:00 hod:
 Zajištění zapojení vánočního osvětlení - Jan Rangl a zaměstnanci OÚ
 Organizace stavby podia – František Bouček, Jan Rangl
 Oslovení prodejců včetně místních spolků – Vlastimila Stará
 Oslovení ředitelek MŠ a ZŠ – Vlastimila Stará
 Zajištění vystoupení dětí T.J. Sokol Mochov – Jitka Frydrychová
 Příprava balíčků pro děti – členky kulturního a sociálního výboru
 Oslovit pí Liškovou, zda bude mít zájem postavit betlém
 Osvětlení kostela – Jan Rangl
Vlastimila Stará - předání podkladů do zpravodaje nejpozději 05. 12. 2014
Host M.K. – pogratuloval zvoleným zastupitelům k dosažení výsledků ve volbách.
Dále si stěžoval na provedení nátěru venkovního pláště školy s ohledem na
plánovanou rekonstrukci školy – dle něho vyhozené peníze a nekoncepční
řešení.
František Bouček – ředitelka školy přišla s návrhem na nátěr celé budovy školy.
Z důvodu plánované rekonstrukce školy a úspory financí bylo domluveno, že
nátěr bude proveden pouze ze tří pohledových stran. O nutné rekonstrukci
školy víme – viz náš volební program. Tato rekonstrukce je ovšem podmíněna
získáním dotace. Protože není vůbec jisté, že se nám podaří získat dotaci
v tomto volebním období (uděláme pro to maximum) rozhodli jsme se školu
prozatím alespoň trochu vylepšit.
Host M.K. – poukázal na nekoncepční opravu památníku Mistra Jana Husa na náměstí
a špatně investované finance obce.
František Bouček – památník není kulturní památkou a byl v dezolátním stavu. Obec
jeho oprava nestála ani korunu. Dovolil jsem si ho opravit sponzorsky na moje
vlastní náklady.
Host M.K. – poukázal na nepořádek v bývalém statku JZD na náměstí.
Host F.B. – upozornil na to, že statek není ve vlastnictví starosty, a že jednatelem
firmy, která dotčený statek vlastní je on. Dále uvedl, že dopřipravuje studii
plánované výstavby v tomto prostoru, se kterou samozřejmě seznámí ZO.
Host M.K. – upozornil na plánovanou opravu zábradlí a autobusové zastávky na
náměstí s tím, aby tato byla koncepční v rámci rekonstrukce celého náměstí.
František Bouček – opravu zastávky a rekonstrukci náměstí máme opět ve volebním
programu. Počítáme s tím, že na rekonstrukci náměstí zadáme zpracování
studií (např. oslovíme studenty) a následně projektovou dokumentaci, tak aby
byly tyto podklady zpracovány pro možnou žádost o dotaci. Je otázkou, zda se
podaří získat dostatek finančních prostředků pro realizaci v tomto volebním
období. Proto nevidím důvod, proč bychom měli chodit okolo zoufalé
autobusové zastávky a červenobílého zábradlí další čtyři roky. Na zábradlí
jsme získali sponzorský dar a oprava zastávky nebude finančně náročná.

*

*
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Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:30 hod.
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: 10. 11. 2014
Zapisovatel: Jitka Frydrychová

…………………………………….

Ověřovatelé: Jiří Bouma

…………………………………….

Starosta:

Jan Turek

…………………………………….

František Bouček

……………………………………..
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