Zápis z II. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice, konaného dne 22. 2.
2012 v 17 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: Janovský Jiří, Kudličková Jana, Hanáková Ivana, Gregor Zdeněk, Jelínek
Lukáš, Barák Gustav,Jachimiaková
Hosté: Elznerová Zdenka
Program:
1/ Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů
2/ Úkoly z minulého zasedání
3/ Inventarizační zpráva – inventarizace k 31.12.2011
4/ Plán kulturních akcí v roce 2012
5/ Svoz a likvidace odpadů v roce 2012
6/ Zásahy do obecních pozemků
7/ Zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci za rok 2011
8/ Diskuze
9/ Závěr
K bodu 1/ Starosta přivítal přítomné, zkonstatoval, že zastupitelstvo v počtu
přítomných je usnášeníschopné a zahájil veřejné zasedání. Zapisovatelem byla
určena p. Kudličková, jako ověřovatelé byli navrženi: p. Elznerová a p. Jelínek.
Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 2/ úkoly z minulého zasedání – proběhl Maškarní karneval – vysoká účast,
údržba hřiště - stále se nedaří vyvolat jednání s TJ Slavia Mouchnice .
K bodu 3/ Paní Elznerová seznámila přítomné s inventarizační zprávou z inventarizace
k 31.12.2011 a navrhuje její schválení. Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 4/ Plán kulturních akcí na rok 2012: 7.4. Velikonoční zábava, 30.4.2012 Slet
čarodějnic, 11.5.2012 Vítání občánků+oslava dne matek, 1.6.2012 Den dětí pořádá
Mateřská škola, 5.-6.7.2012 Pouťové oslavy+Babské hody, 1.9.2012 Kácení
máje+rozloučení s prázdninami, říjen 2012-posezení se staršími spoluobčany,
16.11.2012 Světluškový pochod, 2.12.2012 Rozsvěcení vánočního stromu, 7.12.2012
Mikulášská besídka .
K bodu 5/ Svoz a likvidace odpadů v roce 2012 – 24.2.2012 budou dodány 4 ks
kontejnerů na bioodpad, které budou rozmístěny v obci. V průběhu roku bude
dokončeno sběrné místo za společenským domem. Celkově spokojenost se službami
RESPONO a.s., bude sděleno dopisem vedení Respono a.s.

K bodu 6/ Zásahy do obecních pozemků, neoprávněné užívání obecních pozemkůstarosta upozornil na zjištění, že pan Menyhart neoprávněně upravil obecní pozemek
/odstranil obrubníky, vysypal štěrk/ -zřídil provizorní parkovací plochu. Celkově je
problémem v obci udržování čistoty a pořádku na veřejném prostranství. Starosta
navrhuje zveřejnění informací o užívání obecních pozemků a veřejném prostranství v
nejbližším zpravodaji.
K bodu 7/ Pan Jelínek seznámil přítomné se zprávou Policie ČR o bezpečnostní situaci
v obci Mouchnice v roce 2011. Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.
K bodu 8/ Diskuze – dále bude pokračovat snaha o vyvolání jednání s TJ Slavia
Mouchnice a jednání se členy sboru dobrovolných hasičů.
K bodu 9/ Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání.

Usnesení z II.veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice dne 22.2.2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ ověřovatele: p. Elznerová, p.Jelínek
2/ inventarizační zprávu z inventarizace k 31.12.2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1/ plán akcí na rok 2012
2/ zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci v roce 2011
3/ problémy s užíváním obecních pozemků a veřejných prostranství

Zapisovatel: Kudličková
v Mouchnicích 23.2.2012

Jiří Janovský, starosta
Ověřovatelé zápisu: p. Elznerová
p. Jelínek

