Zápis z XI. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice, konaného dne 15.12.2010 v 17 hod
Přítomni: členové zastupitelstva:Kudličková, Barák, Gregor, Hanáková, Jachimiaková,Jelínek
Hosté: Elznerová Zdenka
Program:
1/ Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů
2/ Úkoly z minulého zasedání
3/ Rozpočtové opatření č. 09/2010
4/ Návrh rozpočtu obce Mouchnice na rok 2011
5/ Inventarizace majetku obce k 31.12.2010, inventarizační komise
6/ příprava zpravodaje obce Mouchnice č. 2/2010
7/ Obecně závazná obce Mouchnice č.1/2010
8/ Závěr
K bodu 1. p.Kudličková přivítala přítomné, zkonstatovala,že zastupitelstvo obce v počtu přítomných je
usnášeníschopné a zahájila zasedání. Zapisovatelem určila p. Elznerovou, jako ověřovatelé byli
navrženi p.Gregor a p.Jachimiaková Hlasování o navržených ověřovatelích: pro 6 proti 0 zdrž. 0
K bodu 2. Proběhla akce – Zahájení adventu, vandalové zničili připravený vánoční strom před
společenským domem-akce z toho důvodu proběhla ve vnitřních prostorách společenského domu.
K bodu 3. Rozpočtové opatření č. 09/2010 – paní Elznerová seznámila přítomné s návrhem
rozpočtového opatření č. 09/2010, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu. Obsahem
rozpočtového opatření je navýšení příjmové části rozpočtu o 431700 Kč a navýšení výdajové části
rozpočtu o 311700 Kč a financování ve výši 120000 Kč. Zastupitelé se s návrhem rozpočtového
opatření seznámili a místostarosta obce navrhuje jeho schválení. Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se
0
K bodu 4. p. Elznerová seznámila s návrhem vyrovnaného rozpočtu obce Mouchnice na rok 2011
v celkové výši příjmů 3.482.700 Kč, výdajů 3.982.700 Kč, zapojení financování ve výši 500.000 Kč.
Zastupitelé se s návrhem rozpočtu seznámili a místostarosta obce navrhuje schválení rozpočtu.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel 0
K bodu 5. p.Kudličková navrhla provedení inventarizací k 31.12.2010 s datem provedení do
19.1.2011 k
v tomto
složení inventarizační komise:předseda p.Gregor, členové obec
p.Hanáková,p.Jelínek, členové Mateřská škola-Jachimiaková,Barák
Hlasování o schválení
inventarizačních komisí: pro 6 proti 0 zdržel se 0
K bodu 6. P.Kudličková navrhuje vydání zpravodaje obce Mouchnice č. 2/2010 s tímto obsahem:
Informace – oprava komunikace v části „Mezírka“,Informace – poplatky za svoz a likvidaci odpadu
v roce
2011,Údržba
chodníků
a
místních komunikací v zimním
období,Používání

pyrotechniky,Informace – pronájem společenského domu,Termíny konání veřejných zasedání
zastupitelstva v 1.čtvrtl. 2011,Závěr roku 2010
K bodu 7. P.Elznerová seznámila s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Mouchnice č. 1/2010 o
stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mouchnice. Zastupitelé se s návhem
vyhlášky seznámili a místostarosta navrhuje hlasovat o jejím schválení. Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel
se 0
K bodu 7. Závěr – p.Kudličková poděkovala přítomným za účast a popřála k nadcházejícím vánočním
svátkům a Novému roku a ukončila poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2010.
Usnesení z XI.veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice ze dne 15.12.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ ověřovatele – p. Gregora a p.Jachimiakovou
2/ rozpočtové opatření č. 09/2010 – tvoří nedílnou součást zápisu
3/ Rozpočet obce Mouchnice 2011
4/ složení inventarizačních komisí pro provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2010
5/ Obecně závaznou vyhlášku obce Mouchnice č. 1/2010

V Mouchnicích dne 17.12.2010

Zapisovatel: Zdenka Elznerová
Ověřovatelé: Simona Jachimiakova
Zdeněk Gregor

Jana Kudličková, místostarosta obce

Zápis z I. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice, konaného dne 26.1.2011 v 17 hod
Přítomni: členové zastupitelstva:Janovský, Kudličková, Barák, Gregor, Hanáková, Jachimiaková,Jelínek
Hosté: Elznerová Zdenka, Lipenská Marcela
Program:
1/ Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů
2/ Inventarizace majetku obce k 31.12.2010
3/ Plán kulturních akcí 2011 pořádaných obcí a MŠ
4/ Výsledek hospodaření Mateřské školy v Mouchnicích za rok 2010
5/ Soutěž – občanské sdružení Šuterňa Snovídky
6/ Diskuze
7/ Závěr
K bodu 1. starosta přivítal přítomné, zkonstatoval, že zastupitelstvo obce v počtu přítomných je
usnášeníschopné a zahájil zasedání. Zapisovatelem určil p. Kudličkovou, jako ověřovatelé byli
navrženi p. Lipenská a p. Barák Hlasování o navržených ověřovatelích: pro 7 proti 0 zdrž. 0
K bodu 2. P.Elznerová seznámila přítomné s výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2010 a
navrhla jejich schválení. Hlasování o schválení výsledků inventarizace k 31.12.2010: pro 7 proti 0
zdržel se: 0
K bodu 3. Starosta obce a ředitelka Mateřské školy v Mouchnicích seznámila přítomné s plánem akcí
na rok 2011:
19.3.2011 sportovní odpoledne ve Společenském domě /pro zajištění účasti v turnaji o Zlatý šutřík ve
Snovídkách/
26.3.2011 Karneval Mateřské školy
23.4.2011 Velikonoční zábava
30.4.2011 Pálení čarodějnic
Květen 2011 – Den matek s vítáním občánků, Jarní vycházka
Červen 2011 – Dětský den
Ćervenec 2011 – Pouťové oslavy a Babské hody
Srpen 2011 – Táborák k ukončení prázdnin
Září 2011 – Podzimní vycházka
Říjen 2011 – Listopad 2011 – Posezení s důchodci, Světluškový večer, Drakiáda
Prosinec 2011 – Mikulášská besídka

K bodu 4. Ředitelka Mateřské školy v Mouchnicích paní Lipenská seznámila přítomné s žádostí o
schválení výsledku hospodaření Mateřské školy za rok 2010 a způsobu jeho použití. Výsledkem
hospodaření za rok 2010 je zisk ve výši 32041,67, ředitelka MŠ požaduje schválit jeho použití na
úhradu ztráty z roku 2008 ve výši 15890,38 a zbylou část zisku ve výši 16151,29 Kč převést do
rezervního fondu. Hlasování o schválení: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 5. Starosta seznámil přítomné s informací zaslanou Občanským sdružením Šuterňa Snovídky o
pořádání sportovní soutěže Turnaj o „Zlatý šutřík“, která se koná dne 8.5.2011. Jedná se o soutěž
družstev z obcí Snovídky, Nemotice a Mouchnice. Současně Občanské sdružení žádá o dobrovolný
příspěvek ve výši 1500 Kč, který bude použit k pokrytí nákladů spojených s konáním turnaje.
Zastupitelstvo obce navrhuje uspořádat 19.3.2011 místní kolo soutěže s tím, že vítězové se účastní
turnaje ve Snovídkách. Další podrobnosti budou projednány na zasedání zastupitelstva v únoru a
březnu 2011.
K bodu 6. Diskuze – starosta seznámil v rámci diskuze přítomné s těmito informacemi: uzavření
železničního přejezdu v březnu 2011, školení hasičů, valná hromada Respono, odvolání správní rady
Respono, informace o dokončení opravy místní komunikace Mezírka, úprava jídelny v Mateřské škole
K bodu 7. Závěr – starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání zastupitelstva
obce.
Usnesení z I.veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice ze dne 26.1.2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ ověřovatele – p. Lipenskou a p. Baráka
2/ výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2010
3/ výsledek hospodaření Mateřské školy v Mouchnicích za rok 2010 a použití zisku na úhradu ztráty
roku 2008 a příděl do rezervního fondu.

V Mouchnicích dne 26.1.2011

Zapisovatel: Jana Kudličková
Ověřovatelé: Marcela Lipenská
Gustav Barák

Jiří Janovský, starosta obce

Zápis z II. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice, konaného dne 16.2.2011 v 17 hod
Přítomni: členové zastupitelstva:Janovský, Kudličková, Barák, Gregor, Hanáková, Jachimiaková,Jelínek
Hosté: Elznerová Zdenka
Program:
1/ Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů
2/ Plán investičních a neinvestičních akcí v roce 2011
3/ Podání žádosti o dotace – program obnovy venkova – Krajský úřad JmK
4/ Dotace z úřadu práce
5/ Zajištění pouťových oslav 2011
6/ Darovací smlouva - dar pro sdružení OMEGA
7/ Příspěvek na kácení stromů na hřbitově v Nemoticích
8/ Rozpočtové opatření č. 1/2011
9/ Diskuze
10/ Závěr
K bodu 1. starosta přivítal přítomné, zkonstatoval, že zastupitelstvo obce v počtu přítomných je
usnášeníschopné a zahájil zasedání. Zapisovatelem určil p. Kudličkovou, jako ověřovatelé byli
navrženi p. Jachimiaková a p. Hanáková Hlasování o navržených ověřovatelích: pro 7 proti 0
zdrž. 0
K bodu 2. Starosta seznámil přítomné s plánem investičních a neinvestičních akcí na rok 2011:
rozšíření jídelny v Mateřské škole, dokončení dokumentace na opravu chodníků na návsi, zhotovení
přístřešku a parketu na dvoře společenského domu, oprava rozhlasu-zpracování
projektu,event.žádost o dotace
K bodu 3. Starosta seznámil přítomné s vyhlášením dotačního titulu krajského úřadu JmK v rámci
programu Obnova venkova. Za obec Mouchnice by se jednalo o požádání dotace na dokončení
opravy místní komunikace v části „Mezírka“ nebo o požádání dotace na opravu budovy MŠ.
Vzhledem k finanční náročnosti jednotlivých akcí navrhuje starosta podat žádost o dotaci na
dokončení opravy místní komunikace v části „Mezírka“ . Hlasování o schválení podání žádosti a
pověření starosty podpisem žádosti: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s možností požádat Úřad práce o dotaci na zaměstnání
zaměstnance obecního úřadu. Dotaci je možno čerpat pouze na jedno pracovní místo. Hlasování o
pověření starosty podat žádost o dotaci na úřad práce: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 5. p.Hanáková a p.Jachimiaková seznámily přítomné s dalšími informacemi ohledně
pouťových oslav a s tím spojených „Babských hodů“. SDH Mouchnice sdělí zda zajistí občerstvení a

večerní zábavu, dechovou hudbu zajistí obec, počítá se s účastí cca 20 žen a několik dětí v krojích.
Každá žena se bude podílet na zapůjčení kroje částkou 300 Kč, zbytek uhradí obec.
K bodu 6. Starosta seznámil přítomné s žádostí o finanční příspěk, která byla zaslána občanským
sdružením Omega . Příspěvek by byl využit na zajištění pomoci lidem v nouzi. P.Kudličková navrhuje
hlasovat o poskytnutí dotace ve výši 500 Kč a pověření starosty podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 7. Starosta seznámil přítomné s informací o plánovaných pracích na hřbitově v Nemoticích, na
nichž se obec Mouchnice bude jako spoluvlastník hřbitova finančně podílet ve výši cca 4500 Kč.
Hlasování o pověření starosty podpisem smlouvy o dílo – kácení stromů: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 8. P.Elznerová seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2011 a navrhuje
jeho schválení. V rámci rozpočtového opatření dojde k navýšení výdajů o částku 150000 Kč, která
bude použita na opravy jídelny v Mateřské škole dle projektu. Zapojení financování ve výši 150000
Kč. Rozpočtové opatření č. 1/2011 tvoří nedílnou součást tohoto zápisu. Hlasování: pro 7 proti 0
zdržel se 0
K bodu 9. Diskuze-kontrola hygiena v Mateřské škole-některé požadavky z předchozí kontroly
splněny, splnění ostatních bude následovat.
K bodu 10. Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání zastupitelstva.
Usnesení z II. Veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.2.2011 v 17 hod
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ ověřovatele: p.Jachimiaková,p.Hanáková
2/ podání žádosti o dotace z programu obnovy venkova Krajského úřadu JmK a pověření starosty
podpisem žádosti
3/ pověření starosty podat žádost o dotaci na úřad práce na jedno pracovní místo
4/ poskytnutí dotace ve výši 500 Kč občanskému sdružení Omega a pověření starosty podpisem
darovací smlouvy
5/ pověření starosty podpisem smlouvy o dílo-práce na údržbě hřbitova v Nemoticích
6/ rozpočtové opatření č. 1/2011

V Mouchnicích dne 17.2.2011

Zapisovatel: Jana Kudličková
Ověřovatelé: Simona Jachimiaková, Ivana Hanáková
Jiří Janovský, starosta obce

Zápis z III. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice, konaného dne 16.3.2011 v 17 hod
Přítomni: členové zastupitelstva:Janovský, Kudličková, Barák, Gregor, Hanáková, Jachimiaková,Jelínek
Hosté: Elznerová Zdenka
Program:
1/ Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů
2/ Úkoly z minulého zasedání
3/ Rozpočtové opatření č. 2/2011
4/ Sportovní odpoledne 19.3.2011
5/ Příprava pouťových oslav 2011
6/ Plán veřejných zasedání zastupitelstva obce na 2.pololetí 2011
7/ Diskuze
8/ Závěr
K bodu 1/ Starosta obce přivítal přítomné a zkonstatoval, že zastupitelstvo v počtu přítomných je
usnášeníschopné. Zapisovatelem určil p.Kudličkovou, jako ověřovatele navrhl p.Jelínka a
p.Elznerovou. Hlasování o schválení navržených ověřovatelů: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 2/ podána žádost o příspěvek na zaměstnance z úřadu práce – od 1.4.2011, rezervace podia
provedena –Slovácko v pohybu, probíhá rekonstrukce jídelny MŠ, zajištění přístřešku a plochy na
odpady za společenským domem
K bodu 3/ paní Elznerová předložila a navrhuje ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2011 –
důvodem je navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu -dotace ve výši 1900 Kč na sčítání obyvatel.
Hlasování o schválení rozpočtového opatření: pro 7 proti 0 zdržel 0
K bodu 4/ organizace a účast na sportovním odpoledni dne 19.3.2011, sraz ve 13 hod ve
společenském domě
K bodu 5/ úkoly k pouťovým oslavám –starosta zajistí navíc rezervaci stanu a 10 pivních setů –
Slovácko v pohybu
K bodu 6/ starosta navrhuje termíny konání veřejných zasedání v 2.pololetí -20.4.2011 v 19 hod,
18.5.2011 v 19hod, 15.6.2011 v 19 hod Hlasování o schválení termínů veřejných zasedání: pro 7
proti 0 zdržel se 0
K bodu 7/ diskuze – do příštího zpravodaje uvést telefonní čísla hasičů,první pomoci,policie s pokyny
jak postupovat při hlášení požáru apod.
K bodu 8/ starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Usnesení z III.veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice konaného dne 16.3.2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ověřovatele: p.Jelínek a p.Elznerová
2/ rozpočtové opatření č. 2/2011
3/ termíny veřejných zasedání v 2.pololetí 2011

V Mouchnicích dne 16.3.2011

Zapisovatel: Jana Kudličková
Ověřovatelé: Lukáš Jelínek, Zdenka Elznerová

Jiří Janovský, starosta obce

Zápis z IV. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice, konaného dne 20.4.2011 v 19 hod
Přítomni: členové zastupitelstva:Janovský, Kudličková, Barák, Gregor, Hanáková, Jachimiaková,Jelínek
Hosté: Elznerová Zdenka
Program:
1/ Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů
2/ Úkoly z minulého zasedání
3/ Hospodaření obce v 1.q 2011
4/ Rozpočtové opatření č. 3/2011
5/ Postup prací při opravě místní komunikace v části „Mezírka“
6/ Zajištění finančních prostředků na dokončení opravy místní komunikace v části „Mezírka“ a
úpravu zahrady u společenského domu
7/ Diskuze
K bodu 1/ Starosta obce přivítal přítomné a zkonstatoval, že zastupitelstvo v počtu přítomných je
usnášeníschopné. Zapisovatelem určil p.Kudličkovou, jako ověřovatele navrhl p. Lipenskou a p.
Baráka. Hlasování o schválení navržených ověřovatelů: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 2/ Úkoly z minulého zasedání – proběhlo sportovní odpoledne – účast malá,nepodařilo se
sestavit družstvo,které by reprezentovalo obec na sportovní akci ve Snovídkách, pivní sety na pouť
objednány, dokončena rekonstrukce jídelny v mateřské škole, zhotovena brána na zahradu
společenského domu , zhotoveno zábradlí – zabezpečení vchodu do sklepa na dvoře společenského
domu, zpevněna záchytná jáma na vodu u areálu ZD, úprava příjezdu do zahrady společenského
domu, od 1. 4. 2011 přijata paní Šulovská do pracovního poměru na 6 měsíců, údržba veřejného
osvětlení
K bodu 3/ starosta seznámil přítomné s plněním rozpočtu v 1. q 2011 – obdrželi jsme cca 30%
celoročních příjmů, vyčerpali jsme cca 19% celoročních plánovaných výdajů
K bodu 4/ Rozpočtové opatření č. 3/2011-p. Elznerová seznámila přítomné s návrhem rozpočtového
opatření č. 3/2011 – jedná se o navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o 60000 Kč z důvodu
obdržení dotace z Úřadu práce Hodonín na vytvoření pracovního místa VPP. Hlasování: pro 7 proti
0 zdržel se 0
K bodu 5/ pokračují práce na komunikaci v části „Mezírka“, dořešeny potíže při řešení umístění
odstavných ploch.
K bodu 6/ starosta seznámil přítomné, že na dofinancování opravy místní komunikace v části
„Mezírka“ bude nutné zajistit finanční prostředky prostřednictvím úvěru. Navrhuje zjistit možnosti
získání úvěru v Komerční bance, kde má obec běžný účet. Částka bude upřesněna na dalším
veřejném zasedání zastupitelstva . Zastupitelstvo obce navrhuje schválit pověření starosty podáním
žádosti o úvěr. Hlasování: pro 7 proti: 0 zdržel se: 0

K bodu 7/ Diskuze - p.Jelínkem byl vznesen dotaz na možnost údržby hřiště. P. Gregor zajistí
mechanizaci k posečení a odklizení trávy z hřiště, dále bude údržba prováděna technikou TJ Slavia
Mouchnice.
Starosta - poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Usnesení z IV. veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice konaného dne 20.4.2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ ověřovatele p. Lipenskou a p. Baráka
2/ rozpočtové opatření č. 3/2011
3/ pověření starosty podáním žádosti o úvěr

V Mouchnicích dne 22. 4. 2011

Zapisovatel: Jana Kudličková
Ověřovatelé: Marcela Lipenská, Gustav Barák

Jiří Janovský, starosta obce

Zápis z V. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice, konaného dne 18.5.2011 v 18 hod
Přítomni: členové zastupitelstva:Janovský, Kudličková, Barák, Gregor, Hanáková, Jachimiaková,Jelínek
Hosté: Elznerová Zdenka
Program:
1/ Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů
2/ Úkoly z minulého zasedání
3/Rozpočtové opatření č. 4/2011
4/ Projednání výsledku kontroly Finančního úřadu Hodonín
5/ Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Eurovia CS a.s.
6/ Žádost o úvěr – financování opravy místní komunikace „Mezírka“
7/ Projednání možnosti žádosti o dotace na modernizaci rozhlasu
8/ Diskuze
K bodu 1/ Starosta obce přivítal přítomné a zkonstatoval, že zastupitelstvo v počtu přítomných je
usnášeníschopné. Zapisovatelem určil p.Kudličkovou, jako ověřovatele navrhl p. Gregora a p.
Jachimiakovou. Hlasování o schválení navržených ověřovatelů: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 2/ Úkoly z minulého zasedání – proběhly akce Velikonoční zábava a Slet čarodějnic – účast
výborná, akce se vydařily, parket na dvoře společenského domu téměř hotov – probíhají dokončovací
práce, probíhá úprava kanálů u Mateleškového a u budovy Obecního úřadu, sečení hřiště-zajistí
p.Gregor – čeká se na techniku z Agronetu Nesovice, kterou bude hřiště posečeno a poté bude
udržováno technikou TJ Slavia Mouchnice-zajistí p.Jelínek.
K bodu 3/ Rozpočtové opatření č. 4/2011 – p. Elznerová seznámila přítomné s návrhem
rozpočtového opatření č. 4/2011. Jedná se o navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o 20000 Kč
– dotace na provoz místní knihovny. Rozpočtové opatření č. 4/2011 tvoří nedílnou součást tohoto
zápisu. Hlasování o schválení rozpočtového opatření: pro 7 proti: 0 zdržel se: 0
K bodu 4/ Projednání výsledku kontroly Finančního úřadu Hodonín – došlo k porušení rozpočtové
kázně v souvislosti s čerpáním dotace na pořízení vybavení na Czechpoint. Z kontroly vyplývá vrácení
dotace ve výši 8.628 Kč a dále bude vyčísleno penále. Starosta seznámil s možností požádat o
prominutí penále. Zastupitelstvo po seznámení se s výsledky kontroly navrhuje pověřit starostu
podniknutím dalších kroků – vyhotovení žádosti o prominutí penále. Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel
se 0
K bodu 5/ Dodatek č. 2 ke smlouvě-oprava místní komunikace „Mezírka“ s Eurovia CS a.s. – starosta
seznámil přítomné s návrhem dodatku č. 2 ke Smlouvě o provedení opravy místní komunikace
„Mezírka“ – předmětem dodatku je doplnění požadovaných prací. p.Kudličková navrhuje hlasovat o
schválení pověření starosty podpisem dodatku č. 2 k uvedené smlouvě. Hlasování: pro 7 proti 0
zdržel se: 0

K bodu 6/ Starosta seznámil zastupitele s postupem jednání v záležitostí podání žádosti o úvěr
v Komerční bance a.s. na dofinancování opravy místní komunikace „Mezírka“ - navrhuje ke schválení
podání žádosti o úvěr ve výši 1.000.000 Kč se splatností do 1 roku, s čerpáním od července 2011.
Pokud bude banka požadovat zajištění úvěru, navrhuje zajištění nemovitým majetkem obce.
Hlasování o schválení podání žádosti o úvěr ve výši 1.000.000 Kč se splatností do 1 roku, s čerpáním
od července 2011, při požadavku zajištění nemovitým majetkem obce a o pověření starosty
podpisem žádosti a provedení dalších kroků v této záležitosti. Pro: 7 proti: 0 zdržel se:0
K bodu 7/ starosta seznámil přítomné s možností podání žádosti o dotace na modernizaci obecního
rozhlasu. V úvahu přícházejí dvě možnosti financování.
První varianta: Podmínkou podání žádosti je vypracování projektu na digitalizaci povodňového plánu
a vybudování varovného systému /rozhlasu/. Možnost získání dotace až 90%-dotační titul vyhlašuje
Ministerstvo životního prostředí.
Druhá varianta: Podmínkou podání žádosti je vypracování projektu na úpravu místních komunikací,
chodníků, veřejného osvětlení, rozhlasu a nákup techniky na údržbu veřejného prostranství a zeleně.
Možnost získání dotace až 70% - dotační titul vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj – Program
rozvoje venkova.
p.Kudličková navrhuje hlasovat o pověření starosty získáním podrobnějších informací o dalších
podmínkách získání dotace a prověření úspěšnosti vypracovaných projektů. Hlasování: pro 7 proti 0
zdržel se: 0
k bodu 8/ Diskuze – starosta informoval o nadcházejícím školení hasičů, paní Elznerová informovala o
získání dotace na opravu místní komunikace „Mezírka“ ve výši 150.000 Kč
Závěr - starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Usnesení z V. veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice konaného dne 18. 5. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ ověřovatele paní Simonu Jachimiakovou a pana Zdeňka Gregora
2/ Rozpočtové opatření č. 4/2011
3/ pověření starosty vyhotovením žádosti o prominutí penále – kontrola Finančního úřadu Hodonín
4/ pověření starosty podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o provedení opravy místní komunikace
„Mezírka“
5/ podání žádosti o úvěr ve výši 1.000.000 Kč se splatností do 1 roku, s čerpáním od července 2011,
při požadavku zajištění nemovitým majetkem obce a pověření starosty podpisem žádosti a
provedení dalších kroků v této záležitosti
6/ pověření starosty získáním podrobnějších informací o dalších podmínkách získání dotace na
pořízení rozhlasu a prověření úspěšnosti vypracovaných projektů

V Mouchnicích dne20. 5. 2011

Zapisovatel: Jana Kudličková
Ověřovatelé: Simona Jachimiakova, Zdeněk Gregor

Jiří Janovský, starosta obce

Zápis z VI./11 Veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice, konaného dne 15.6.2011 v 18
hod
Přítomni: členové zastupitelstva:Janovský, Kudličková, Barák, Gregor, Hanáková, Jachimiaková,Jelínek
Hosté: Elznerová Zdenka
Program:
1/ Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů
2/ Úkoly z minulého zasedání
3/ Závěrečný účet obce za rok 2010
4/ Rozpočtové opatření č. 5/2011
5/ Smlouva o poskytnutí dotace na opravu komunikace
6/ Návrh na navýšení debetu běžného účtu u Komerční banky
7/ Termíny veřejných zasedání ve 3.čtvrtletí roku 2011
8/ Diskuze
9/ závěr
K bodu 1/ Starosta obce přivítal přítomné a zkonstatoval, že zastupitelstvo v počtu přítomných je
usnášeníschopné. Zapisovatelem určil p.Kudličkovou, jako ověřovatele navrhl p. Jelínka a p.
Hanákovou. Hlasování o schválení navržených ověřovatelů: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 2/ Úkoly z minulého zasedání – probíhají další jednání ohledně získání dotace na rozhlas,
proběhlo školení hasičů, taneční parket na dvoře spol.domu je hotový, byl odvezen železný šrot ze
dvora obecního úřadu.
K bodu 3/ paní Elznerová předložila závěrečný účet obce za rok 2010.
Zastupitelstvo obce schválilo v předloženém znění závěrečný účet obce Mouchnice za rok 2010 –
s výhradou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu 4/ paní Elznerová předložila rozpočtové opatření č. 5/2011, jedná se o navýšení příjmové i
výdajové části rozpočtu o 150000 Kč – příjem dotace z rozpočtu JmK na opravu místní komunikace
Mezírka. Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu 5/ Starosta předložil návrh znění Smlouvy o poskytnutí dotace JmK na opravu místní
komunikace ve výši 150000. Navrhuje její schválení a pověření starosty podpisem smlouvy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
K bodu 6/ Návrh na navýšení debetu běžného účtu u Komerční banky-starosta navrhuje požádat
Komerční banku o navýšení debetu běžného účtu obce ze stávajících 120000 Kč na 280000 Kč. Tyto
prostředky by byly použity na částečné úhrady faktur za opravu místní komunikace Mezírka a
případných dalších nákladů. V případě schválení navýšení debetu bychom nepožadovali úvěr, o

kterém rozhodlo zastupitelstvo na předchozím veřejném zasedání v měsíci květnu 2011. Starosta
navrhuje hlasovat o přijetí návrhu a pověření starosty podpisem dodatku ke smlouvě o vedení
běžného účtu. Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 7/ starosta navrhuje následující termíny veřejných zasedání zastupitelstva v 3.čtvrtl.2011:
17.8.2011 v 18 hod, 21.9.2011 v 18 hod. Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
8/ Diskuze – starosta informoval o umístění dalšího kontejneru na plast-bude přistaven na parkovišti
naproti obecního úřadu od 1.7.2011, starosta upřesnil program Cyrilometodějské pouti 2011.
K bodu 8/ Závěr – starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání zastupitelstva
obce Mouchnice.

Usnesení z VI./11 veřejného zasedání konaného dne 15.6.2011 v 18 hod
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ v předloženém znění závěrečný účet obce za rok 2010 – s výhradou
2/ znění smlouvy o poskytnutí dotace JmK na opravu místní komunikace ve výši 150000 Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
3/ navýšení debetu na běžném účtě obce č. 18523731/0100 na 280000 Kč a pověřuje starostu obce
podpisem dodatku smlouvy o vedení běžného účtu
4/ rozpočtové opatření č. 5/2011, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu
5/ termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce ve 3.čtvrtl.2011

V Mouchnicích dne 16.6.2011

Zapisovatel: Jana Kudličková
Ověřovatelé: Ivana Hanáková, Lukáš Jelínek

Jiří Janovský, starosta obce

