1. Poplatky za svoz a likvidaci odpadu – vyhláška č. 1/2009
Dne 1. 1. 2010 vstupuje v platnost vyhláška obce Mouchnice č. 1/2009. Poplatky za svoz odpadu pro rok 2010 se navyšují o 10%, tzn. že poplatek za
osobu starší 15-ti let činí 440 Kč, za osobu do 15-ti let činí 220 Kč. Vlastníci stavby užívající stavbu k rekreaci, ve které není nikdo hlášen k trvalému
pobytu uhradí poplatek ve výši 440 Kč. Poplatek je splatný od 1. 2. 2010 do 31.3.2010 jednorázově a lze jej uhradit na obecním úřadě v úřední dny.
2. Ukončení provozu kadeřnictví
Paní Hrubá, provozovatelka Kadeřnictví Mouchnice, oznamuje občanům, že od 1. 1. 2010 bude provoz kadeřnictví ukončen.
3. Plán veřejných zasedání zastupitelstva obce Mouchnice v 1. pol. 2010
20. 1. 2010 v 17hod, 17. 2. 2010 v 17hod, 17. 3. 2010 v 17hod,21. 4. 2010 v 19hod, 19. 5. 2010 v 19hod, 16. 6. 2010 v 19hod
4. Hodnocení roku 2009
Na prahu dalšího roku je zvykem se ohlédnout za průběhem roku minulého. V roce 2009 byla dokončena rekonstrukce místní komunikace v části
Požáry a podél potoka. Dále byly prováděny běžné činnosti spojené s údržbou veřejných prostranství a majetku obce. Tyto činnosti byly prováděny
zejména pracovníkem zaměstnaným prostřednictvím Úřadu práce. Touto cestou bychom paní Magdě Šulovské chtěli poděkovat za zodpovědný
přístup k práci a obzvlášť za vysoké pracovní nasazení.
Ke společenskému dění v naší obci přispěla svou aktivitou ředitelka Mateřské školy p. Marcela Lipenská s kolektivem zaměstnanců. S dětmi připravili
kulturní program na různé společenské akce konané v obci.
V průběhu roku 2009 nás navždy opustili dva spoluobčané.
Děkujeme tímto všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zvelebení a životě naší obce. Všem spoluobčanům přejeme, aby se dokázali v období
svátků na chvilku zastavit a v klidu a pohodě prožít posledních pár dnů tohoto roku. Do dalšího roku přejeme zejména zdraví, štěstí a osobní pohodu.
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