Zápis z I. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice, konaného dne 25. 1.
2012 v 17 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: Janovský Jiří, Kudličková Jana, Hanáková Ivana, Gregor Zdeněk, Jelínek
Lukáš, Barák Gustav
Hosté: Elznerová Zdenka
Omluveni: Simona Jáchimiáková
Program:
1/ Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů
2/ Úkoly z minulého zasedání
3/ Inventury majetku obce a mateřské školy
4/výsledek hospodaření MŠ Mouchnice za rok 2011
5/ Rozpočtové opatření č. 11/2011
6/Informace o uzavření smlouvy o veřejné službě
7/Informace z porady starostů
8/ prodej části pozemku 1474/36
9/Diskuze
K bodu 1/ Starosta přivítal přítomné, zkonstatoval, že zastupitelstvo v počtu
přítomných je usnášeníschopné a zahájil veřejné zasedání. Zapisovatelem určil paní
Kudličkovou, jako ověřovatelé byli navrženi p.Gregor a p. Hanáková. Hlasování pro
navržené ověřovatele: pro 6 proti 0 zdržel se 0
K bodu 2/ proběhla beseda a téma první pomoc – malá účast, přednáška zajímavá,
proběhla
Mikulášská
besídka-účast
výborná,
poděkování
za
pomoc
zastupitelům,kteří se zúčastnili.
K bodu 3/ Inventury majetku Obce Mouchnice a Mateřské školy v Mouchnicích:
ředitelka MŠ Marcela Lipenská seznámila přítomné s inventarizací majetku Mateřské
školy k 31.12.2011.
Paní Elznerová seznámila přítomné s inventarizací majetku obce k 31.12.2011 a
účetním odpisovým plánem na rok 2012.
Starosta obce navrhuje hlasovat o schválení inventarizací obce a mateřské školy: pro
6 proti 0 zdržel se 0
K bodu 4/p.Lipenská –ředitelka MŠ Mouchnice seznámila přítomné s výsledkem
hospodaření MŠ za rok 2011, které skončilo s výsledkem 0

Starosta navrhuje schválení hospodaření MŠ za rok 2011: pro 6, proti 0, zdržel se 0

k bodu 5/ paní Elznerová předložila návrh rozpočtového opatření č. 11/2011 – jedná
se o navýšení příjmové části rozpočtu o 44600 Kč, zapojení financování ve výši
162900 Kč, snížení výdajové části rozpočtu o 118300 Kč. Starosta navrhuje hlasovat o
schválení rozpočtového opatření č.11/2011: hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
K bodu 6/ starosta seznámil přítomné se smlouvou o veřejné službě, na základě které
se obec zavazuje ke zprostředkování veřejné služby uchazečů úřadu práce. Dále je
v jednání zřízení místa koordinátora. Starosta navrhuje schválit smlouvu o veřejné
službě. Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
K bodu 7/ Informace z porady starostů: starosta seznámil přítomné s informacemi
z porady starostů – krizový stav v Nemocnici Kyjov – bude řešit hejtman Hašek-bude
jmenován nový manažer, proběhla diskuze o územních plánech – územní plány
schválené do roku 2007 pozbývají po roce 2015 platnost
K bodu 8/ Schválení prodeje části obecního pozemku – jediným zájemcem o odkup
části obecního pozemku p.č. 1474/36 v katastru obce Mouchnice je David Jelínek a
Simona Vaňková. Náklady na zaměření a znalecký posudek hradí kupující. Starosta
navrhuje schválit prodej části pozemku p.č.1474/36 uvedeným zájemcům. Hlasování:
pro 6 proti 0 zdržel se 0
K bodu 9/ Diskuze – paní Lipenská seznámila s datem konání maškarního karnevalu
27.1.2012, paní Kudličková vznesla dotaz na další činnost tělovýchovné jednoty a
činnost sboru dobrovolných hasičů – navrhuje pozvat členy obou sdružení k jednání
na obecním úřadě za účelem zjištění jejich dalších záměrů, paní Hanáková
informovala o úmyslu v roce 2012 opět uspořádat „Babské hody“.
Závěr:
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání
zastupitelstva.
Usnesení z I.veřejného zasedání zastupitelstva, konaného dne 25.1.2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ ověřovatele p. Gregora a p. Hanákovou
2/ inventarizace majetku obce a Mateřské školy v Mouchnicích k 31.12.2011
3/hospodaření MŠ Mouchnice PO za rok 2011
4/ rozpočtové opatření č. 11/2011, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu
5/ smlouvu o veřejné službě

6/ prodej části obecního pozemku p.č. 1474/36 v katastru obce Mouchnice

Zapisovatel: Kudličková
v Mouchnicích 26.1.2012
Jiří Janovský, starosta
Ověřovatelé obce: Gregor, Hanáková

