Zápis z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice konaného dne
17.2.2010 v 17hod

Přítomni: členové zastupitelstva:Janovský, Kudličková, Gregor, Lipenská, Barák,
Hanáková, Špita, hosté : Elznerová Zdenka
Program:
1/ Určení zapisovatele, volba ověřovatelů
2/ Hodnocení úkolů z minulého zasedání
3/ Návrh rozpočtu 2010 a rozpočtový výhled 2011-2013
4/ Výsledek hospodaření Mateřské školy Mouchnice 2009
5/ Maškarní karneval 20.2.2010, Josefská zábava 20.3.2010
6/ Podání žádost o dotaci na opravu místní komunikace z prostředků Krajského úřadu
7/ Projekt na opravu komunikace v „Mezírce“ a chodníků na návsi
8/ Žádost o příspěvek z úřadu práce – zaměstnanec Magda Šulovská
9/ Diskuze
10/ Závěr

K bodu 1/ starosta přivítal přítomné, zkonstatoval, že zastupitelstvo v počtu
přítomných je usnášeníschopné a zahájil zasedání. Seznámil přítomné s programem
zasedání.
K bodu 2/ hodnocení úkolů minulého zasedání – proběhlo posezení u zabíjačkového
kotle – účast menší než v předchozích letech, ale jinak hodnoceno kladně, odeslána
odpověď p.Sušilovi na žádost o povolení výstavby fotovoltaické elektrárny
K bodu 3/ návrh rozpočtu 2010 a rozpočtový výhled 2011-2013 – p. Elznerová
seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2010 v celkové výši 3.333.000 Kč a
s rozpočtovým výhledem 2011-2013. Zastupitelé se s návrhy seznámili a starosta obce
navrhuje schválení rozpočtu. Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel 0
K bodu 4/ Výsledek hospodaření Mateřské školy Mouchnice 2009 – ředitelka MŠ
Marcela Lipenská seznámila přítomné s výsledkem hospodaření za rok 2009 – zisk ve
výši 10.663,08 Kč. P.Lipenská navrhuje ke schválení použití zisku na pokrytí ztráty
vykázané v roce 2008. Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

K bodu 5/ Maškarní karneval 20.2.2010, Josefská zábava 20.3.2010 – zastupitelstvo
obce se dohodlo na plánu příprav Josefské zábavy a pomoc při Maškarním
karnevalu.
K bodu 6/ Podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací z prostředků
Krajského úřadu. Starosta seznámil přítomné s podáním žádosti o dotaci na opravu
místních komunikací. Žádost byla odeslána v řádném termínu – tj. do 15.2.2010.
Hlasování o schválení podání žádosti: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 7/ Projekt na opravu místní komunikace v části „Mezírka“ a projekt na opravu
chodníku na návsi – starosta navrhl provedení projektové dokumentace na opravu
místní komunikace a chodníku. Zastupitelé navrhují zadat provedení firmě Falcon
spol. s r.o. zastoupené Ing. Miloslavem Čechem. Hlasování o schválení zadání
projektu: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 8/ Žádost o příspěvek z úřadu práce na zaměstnance – Šulovská Magda.
Starosta seznámil přítomné s podáním žádosti o příspěvek z úřadu práce na vytvoření
pracovního místa – výhledově od měsíce března 2010. Hlasování o schválení podání
žádosti: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 9/ Diskuze – neudržované pozemky „Louky“ – obeslání vlastníků dopisem
s upozorněním na nutnou údržbu pozemků, popřípadě jejich pronájem.
K bodu 10/ Závěr – starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné
zasedání.
Usnesení z II. Veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.2.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje:
-

1/ Rozpočet obce na rok 2010

-

2/ Rozpočtový výhled obce 2011-2013

-

3/ podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace, zadání provedení
projektů na opravy komunikace a chodníku

-

4/ výsledek hospodaření Mateřské školy v Mouchnicích za rok 2009 – zisk ve
výši 10.663,08 Kč a jeho použití na částečné pokrytí ztráty vykázané v roce
2008

-

5/ žádost o příspěvek z úřadu práce na vytvoření pracovního místa

V Mouchnicích dne 18.2.2010
Zapisovatel: Kudličková
Ověřovatelé: Marcela Lipenská
Zdenka Elznerová

starosta obce

Výpis z Usnesení z II. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice konaného
dne 17.2.2010 v 17hod v zasedací místnosti obecního úřadu

V bodě 4. byl projednán výsledek hospodaření Mateřské školy v Mouchnicích za rok
2009 - zisk ve výši 10.663,08 Kč. Ředitelka školy Marcela Lipenská navrhuje jeho použití
na částečné pokrytí ztráty vykázané v roce 2008.

Usnesení z II. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice ze dne 17.2.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje:
V bodě 4.
Výsledek hospodaření Mateřské školy v Mouchnicích za rok 2009- zisk ve výši
10.663,08 Kč a jeho použití na částečné pokrytí ztráty vykázané v roce 2008.

V Mouchnicích, 18.2.2010

Jiří Janovský, starosta obce Mouchnice

