ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO X. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE MOUCHNICE
KONANÉHO DNE 10.11.2010 V 17 HOD
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Přítomni: p. Janovský Jiří, p. Kudličková Jana, p. Barák Gustav, p. Gregor Zdeněk, p.
Hanáková Ivana , p. Jáchymiáková Simona, p. Jelínek Lukáš
Ustavujícího zasedání se zúčastnilo dle přiložené prezenční listiny:
7 nově zvolených členů zastupitelstva obce
8 občanů
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Výsledky voleb
3. Složení slibu zastupitelstva obce
4. Určení zapisovatele a ověřovatelů
5. Volba starosty a místostarosty obce, volba formy hlasování
6. Zřízení výborů, volba jejich předsedů a členů
7. Seznámení s jednacím řádem, termíny konání veřejného zasedání
8. Podpisové vzory členů zastupitelstva
9. Odměny členů zastupitelstva
10. Rozpočtové opatření č. VIII/2010
11. Diskuze
12. Závěr
K bodu 1.
Zasedání zahájil a řídil pan Jiří Janovský. Přivítal přítomné, konstatoval, že jsou přítomni
všichni nově zvolení členové zastupitelstva a je možno usnášet se ve všech bodech
navrženého programu.
K bodu 2.
Zpráva o ověřování a platnosti voleb členů zastupitelstva
Zprávu o výsledku voleb přečetl p. Jiří Janovský.
Pan Janovský konstatoval, že mandáty nově zvolených členů zastupitelstva obce jsou
právoplatné, nově zvoleným členům bylo předáno osvědčení o zvolení člena zastupitelstva
obce Mouchnice a nic nebrání volbě starosty a místostarosty.
K bodu 3.
Složení slibu členů zastupitelstva obce
p. Kudličková přečetla slib členů zastupitelstva obce, po přečtení každý člen zastupitelstva
obce vyslovením slova „slibuji“ a svým podpisem potvrdil složení slibu.
K bodu 4.
Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Určený zapisovatel zápisu: Jana Kudličková
Navržení ověřovatelé zápisu: Gustav Barák, p. Dostálová

Panem Janovským bylo navrženo, aby byl určen zapisovatel pro všechna veřejná zasedání.
Navrhl zapisovatelem Janu Kudličkovou, v případě její nepřítomnosti bude na konkrétním
zasedání určen jiný zapisovatel.
Hlasování: Pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 5.
Volba starosty a místostarosty:
Paní Jana Kudličková předložila členům zastupitelstva obce návrh na způsob hlasování na
funkci starosty a místostarosty obce:
Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
1. VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ
2. TAJNÉ HLASOVÁNÍ
Pro 0
Proti 7 Zdržel se 0
Nově zvolené zastupitelstvo obce Mouchnice schválilo volbu VEŘEJNÝM HLASOVÁNÍM.
Paní Jana Kudličková předložila členům zastupitelstva obce návrh kandidáta na starostu obce:
na funkci starosty obce byl navržen:
pan Jiří Janovský
Hlasování: pro: 6 proti 0 zdržel se 1
Zastupitelé obce ZVOLILI uvolněným starostou obce Mouchnice pana Jiřího Janovského,
nar. 13.7.1956, bytem Mouchnice 48
Pan Jiří Janovský předložil členům zastupitelstva obce návrh kandidáta na místostarostu obce:
na funkci místostarosty obce byla navržena: paní Jana Kudličková
Hlasování: pro: 6 proti 0 zdržel se 1
Zastupitelé obce ZVOLILI neuvolněným místostarostou obce Mouchnice paní Janu
Kudličkovou, nar. 11.6.1973, bytem Mouchnice 106
K bodu 6.
Zřízení výborů zastupitelstva obce, volba jejich předsedů a členů
Nově zvolený starosta obce pan Jiří Janovský se ujal dalšího řízení ustavujícího zasedání a
vyzval paní Elznerovou, aby přítomné seznámila s náplní práce jednotlivých výborů. Dále
předložila přítomným členům zastupitelstva obce návrh na zřízení finančního a kontrolního
výboru v tomto složení:
Finanční výbor:
Předseda:
pan Zdeněk Gregor
Člen:
paní Ivana Hanáková
Člen:
pan Lukáš Jelínek
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Kontrolní výbor:

předseda:
pan Gustav Barák
Člen:
paní Simona Jáchymiáková
Člen:
paní Marcela Lipenská
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

K bodu 7.
Starosta obce seznámil nově zvolené zastupitelstvo se stávajícím jednacím řádem, kterým se
budou řídit veřejná zasedání zastupitelstva obce.
Dále starosta obce podal návrh na termíny konání veřejných zasedání:
15.12.2010 v 17 hod
19.1.2011
v 17 hod
16.2.2011
v 17 hod
16.3.2011
v 17 hod
Hlasování o termínech konání veřejných zasedání zastupitelstva obce:
Pro 7 proti 0
zdržel se 0

K bodu 8.
Podpisové vzory členů zastupitelstva
Starosta obce navrhl, aby podpisové vzory zůstaly v původní podobě – tzn. podpisové právo
za obec k bankovnímu účtu: Janovský, Kudličková, Gregor
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 9.
Odměny členů zastupitelstva:
Starosta obce seznámil zastupitele s možnou výší jejich odměn a vyzval k podání návrhů na
jejich konkrétní výši:
Návrh starosty obce: odměna 800 Kč / měsíc
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Odměna člena zastupitelstva – místostarosty:
Starosta seznámil zastupitele s možnou výší odměny místostarosty a vyzval k podání návrhů
na její konkrétní výši:
Návrh starosty obce: odměna 5000 Kč / měsíc
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 1
Odměny členů zastupitelstva budou vypláceny počínaje měsícem 11/2010.
K bodu 10.
Rozpočtové opatření č. VIII/2010
paní Elznerová seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. VIII/2010, které tvoří
nedílnou součást tohoto zápisu. Jedná se o navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o
13 000 Kč a o přesuny v rámci rozpočtu.
Hlasování o schválení rozpočtového opatření č. VIII/2010: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 11.
Diskuze
1/ starosta obce a ředitelka Mateřské školy v Mouchnicích seznámila s plánem akcí, které se budou
konat do konce roku 2010:
- Světluškový večer 12.11.2010 v 17 hod
- Posezení u příležitosti 20-let od 1.voleb do zastupitelstva obce – 13.11.2010 v 17 hod
- Rozsvěcení vánočního stromu 28.11.2010 v 17 hod
- Mikulášská besídka 10.12.2010 v 16.30 hod
Byla domluvena pomoc zastupitelů při konání akcí a upřesněny organizační záležitosti.
2/ starosta informoval přítomné o zahájení opravy komunikace v části „Mezírka“, opatření před
zahájením stavby, vysvětlil její financování, termín dokončení 06/2011, odpověděl dotaz p. Luži na
parametry silnice a provedení stavby, dále zodpověděl dotaz p. Galandra na použití panelů ze stávající
komunikace – navrhl použití na zpevnění pozemku podél dráhy – nelze, neboť pozemek není ve
vlastnictví obce – budou použity ve sběrném dvoře ke zpevnění plochy
3/starosta informoval o možnosti nahlížet do Územního plánu Mouchnice, který je k dispozici na
obecním úřadě
4/ ředitelka Mateřské školy v Mouchnicích seznámila přítomné se záměrem vypracování projektů za
účelem získání prostředků pro MŠ – vybavení MŠ, vybavení zahrady, rozšíření jídelny – jedná se o
projekt E.ON
5/ p.Sedláček vznesl dotaz na termín výstavby čističky odpadních vod a opravy kanalizace – starosta
seznámil přítomné s nynějším stavem řešení odpadních vod
K bodu 12.
Závěr – starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil ustavující veřejné zasedání zastupitelstva
obce Mouchnice.

USNESENÍ
Z USTAVUJÍCÍHO X. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE MOUCHNICE
KONANÉHO DNE 10.11.2010 V 17 HOD
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

ZASTUPITELSTVO OBCE ZVOLILO:
1/ uvolněným starostou obce p. Jiřího Janovského, nar. 13.7.1956,bytem
Mouchnice 48
2/ neuvolněným místostarostou obce p. Janu Kudličkovou, nar. 11.6.1973,
bytem Mouchnice 106
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
1/ ověřovatele zápisu: Gustav Barák, p. Dostálová
2/ zapisovatele zápisů z veřejných zasedání zastupitelstva: p. Kudličková
3/ veřejný způsob hlasování na funkci starosty a místostarosty
4/ zřízení finančního a kontrolního výboru, předsedu a členy těchto výborů
5/ termíny konání veřejných zasedání do 03/2011
6/ podpisové vzory členů zastupitelstva
7/ odměny členů zastupitelstva
8/ rozpočtové opatření č. VIII/2010, tvořící nedílnou součást tohoto zápisu

V Mouchnicích dne 15.11.2010

Zapisovatel: Jana Kudličková
Ověřovatelé: Gustav Barák
Zdena Dostálová

Jiří Janovský
starosta obce

