Zápis z I. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice, konaného dne
20.1.2010 v 17 hod
Přítomni: Janovský, Kudličková,Hanáková,Lipenská,Gregor,Špita,Barák, hosté –
Elznerová Zdenka
Program zasedání:
1/ zahájení
2/ určení zapisovatele, volba ověřovatelů
3/ rozpočtové opatření č. 9/2009
4/ Inventarizace k 31.12.2009 – obec, mateřská škola
5/ p.Sušil – Žádost o schválení záměru výstavby fotovoltaické elektrárny
6/ Schválení vedení účetnictví ve zjednodušené formě – Mateřská škola
7/ Informace o jednání ohledně zaměření mostu
8/ Úklid sněhu
9/organizace posezení u zabíjačkového kotle

K bodu 1/ Starosta obce Jiří Janovský přivítal přítomné, zkonstatoval, že zastupitelstvo
v počtu přítomných je usnášeníschopné a zahájil veřejné zasedání.
K bodu 2/ p. Janovský určil zapisovatelem p. Kudličkovou, ověřovateli navrhl
p.Gregora a p.Hanákovou. Hlasování o navržených ověřovatelích: pro 7 proti 0
zdržel se 0
K bodu3/ Rozpočtové opatření č. 9/2009 – starosta předložil rozpočtové opatření č.
9/2009, které provedl na základě pověření zastupitelstva – viz zápis prosinec 2009 a
navrhuje jeho schválení. Hlasování pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 4/ Inventarizace majetku obce a mateřské školy k 31.12.2009 – p. Elznerová
seznámila přítomné s výsledky provedené inventarizace majetku obce a mateřské
školy k 31.12.2009. Členové zastupitelstva se s výsledky seznámili a starosta obce
navrhl hlasovat o schválení výsledků provedené inventarizace.
Hlasování o
schválení inventarizace k 31.12.2009: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 5/ starosta obce seznámil přítomné s žádostí p. Sušila o schválení výstavby
fotovoltaické elektrárny na jeho soukromém pozemku. Po projednání žádosti, která
byla konzultování i s odborem územního plánování Městského úřadu Kyjov bylo
konstatováno, že územní plán obce Mouchnice využití pozemků pro tyto účely
nedovoluje. P.Sušilovi bude zaslána písemná odpověď se stanoviskem vzešlým
z jednání zastupitelstva obce Mouchnice, ve které bude mimo jiné uvedeno, že na
podrobnosti ke svému záměru se může informovat na uvedeném odboru.
K bodu 6/ p.Lipenská jako ředitelka Mateřské školy žádá zastupitelstvo obce o
schválení vedení účetnictví Mateřské školy ve zjednodušené formě. Starosta obce

navrhuje žádost schválit. Hlasování o schválení žádosti o vedení zjednodušené formy
účetnictví Mateřské školy: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 7/ starosta seznámil zastupitele s průběhem jednání o zaměření mostu
K bodu 8/ odklízení sněhu – p.Kudličková navrhla zajistit mechanizaci pro účely
odklízení sněhu z obecních komunikací – starosta provede kroky k zajištění této
mechanizace
K bodu 9/ organizace zabíjačky – členové zastupitelstva projednali přípravy
pořádané akce – posezení u zabíjačkového kotle. 21.1. v 16.30 sraz na spol. domě –
příprava posezení, 22.1. 13 hod výroba zabíjačkových produktů, 23.1. 11 hod sraz
před samotnou akcí

V Mouchnicích dne 21.1.2010
Zapisovatel: Kudličková
Ověřovatelé: p.Gregor, p.Hanáková

Usnesení z I.veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice dne 20.1.2010 v 17
hod
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ Rozpočtové opatření č. 9/2009
2/ Inventarizace majetku obce a mateřské školy k 31.12.2009
3/ Vedení zjednodušené formy účetnictví Mateřské školy v Mouchnicích

V Mouchnicích dne 21.1.2010
Zapisovatel: Kudličková
Ověřovatelé: p.Gregor, p.Hanáková

