Zápis z VI. veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice konaného dne 28.6.2010 v 17 hod
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: členové zastupitelstva – Janovský, Barák, Gregor, Špita, Kudličková, Hanáková, Lipenská,
hosté – p.Elznerová Zdenka
Program:
1/ Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů
2/ úkoly z minulého zasedání
3/ Smlouva s VaK Hodonín
4/ Závěrečný účet obce za rok 2009
5/ Rozpočtové opatření č. 4/2010
6/ Informace – uzavírka komunikace Koryčany-Kyjov
7/ Termíny zasedání zastupitelstva v měsících září a říjen 2010
8/ Diskuze
K bodu 1/ starosta přivítal přítomné, zkonstatoval, že zastupitelstvo v počtu přítomných je
usnášeníschopné. Starosta určil zapisovatelem p.Kudličkovu, jako ověřovatelé byli navrženi
p.Špita,p,Gregor. Hlasování o navržených ověřovatelích: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 2/ vycházka opět z důvodu špatného počasí neproběhla, probíhají přípravy na pouť
K bodu 3/ starosta seznámil přítomné se změnou smlouvy s VaK Hodonín – údržba vodovodu již
nebude prováděna bezúplatně. Hlasování o změně smlouvy: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 4/ p.Elznerová předložila závěrečný účet obce za rok 2009
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce Mouchnice za rok 2009 – bez výhrad
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu 5/ p. Elznerová seznámila přítomné s návrhem Rozpočtového opatření č. 4/2010 – jedná se o
úpravy v rámci rozpočtu-viz příloha. Hlasování o schválení rozpočtového opatření č. 4/2010:pro 7
proti 0 zdržel se 0
K bodu 6/ starosta seznámil přítomné s informacemi o uzavírce komunikace Koryčany-Kyjov – bude
vybudován obchvat okolo staveniště, vjezd bude povolen na základě povolenek MÚ Koryčany
K bodu 7/ starosta navrhuje termíny konání veřejných zasedání zastupitelstva obce v měsících září a
říjen 2010 – 15.9.2010 v 19hod, 6.10.2010 v 18hod.Hlasování o termínech veřejných zasedání: pro 6
proti 0 zdržel se 0
K bodu 8/ diskuze: ředitel firmy Stabila Haluzice ocenil pomoc zásahové jednotky SDH Mouchnice
při povodních – přislíbil částku 10000 Kč.

Usnesení z VI. veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice konaného dne 28.6.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ ověřovateli zápisu p. Špitu a p.Gregora
2/ změnu smlouvy s VaK Hodonín
3/rozpočtové opatření č. 4/2010, které tvoří nedílnou součást zápisu
4/závěrečný účet obce Mouchnice za rok 2009 – bez výhrad
5/ termíny konání veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 15.9.2010 a 6.10.2010

V Mouchnicích dne 29.6.2010

Zapisovatel: Kudličková

Starosta obce- Janovský Jiří

ověřovatelé: Špita, Barák

