Zápis z VI.veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice,
konaného dne 13.6.2012
13.6.2012 v 18 hod v zasedací místosti obecního
úřadu
Přítomni: členové zastupitelstva – viz prezenční listina
Omluveni: ---------Hosté: viz prezenční listina
Program:
1/ Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů
2/
3/
4/
5/

Úkoly z minulého zasedání, proběhlé akce
Veřejnoprávní smlouva do 31. 12. 2013
Žádost o odkup pozemku – Marian Elzner
Rozpočtové opatření č. 3/2012-změna rozpočtu č. 5

6/ Diskuze
7/ Závěr
k bodu 1/ starosta obce přivítal přítomné, zkonstatoval, že
zastupitelstvo v počtu přítomných je usnášeníschopné a zahájil
zasedání.
Zapisovatelem
určil
paní
Kudličkovou,
jako
ověřovatelé byli navrženi: paní Hanáková a pan Barák.
Hlasování o navržených ověřovatelích: pro
se 0

7

proti

0 zdržel

K bodu 2/ proběhlé akce – Den dětí –účast pěkná, starosta
poděkoval za pomoc členům zastupitelstva, Hasičská soutěž –
místní hasiči se umístili na druhém místě, hasiči vyčistili
nádrž.
K bodu
3/
paní
Elznerová
seznámila
přítomné
s návrhem
Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
mezi obcí Mouchnice

a Městem Kyjovem. Starosta navrhl hlasovat

pro schválení uzavření smlouvy a pověření starosty podpisem
smlouvy. Hlasování pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0

K bodu 4/ starosta obce seznámil přítomné s žádostí pana
Mariana Elznera o odkup části obecního pozemku parcelní č.

2802 v k.u.Mouchnice o výměře cca 6x12m vedle domu č.p.42.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost a starosta navrhuje
schválení záměru prodeje za podmínky, že kupující uhradí
veškeré náklady spojené se zaměřením a právními úkoly
spojenými s prodejem pozemku. Přesná výměra bude stanoven
geometrickým zaměřením. Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 5/ Rozpočtové opatření č. 3/2012 – paní Elznerová
předložila návrh rozpočtového opatření č. 3/2012 – změny
rozpočtu č. 5. Jedná se o přesuny v rámci rozpočtu bez
navýšení příjmů a výdajů – viz příloha zápisu. Hlasování o
schválení rozpočtového opatření č. 3/2012: pro 7
proti 0
zdržel se 0
K bodu 6/ diskuze – paní Kudličková připraví do konce června
zpravodaj – program Cyrilometodějské pouti, zastupitelé si
rozdělili úkoly spojené s přípravou pouti, upozornění na zákaz
úprav obecních pozemků, informace o volném pohybu psů,
informace o používání kontejnerů na bioodpad, starosta obce
zmínil přípravu kalendáře ve spolupráci s Městem Kyjovem a
obcemi Kyjovska.
K bodu 7/ starosta poděkoval
veřejné zasedání obce.

přítomným

za

účast

a

ukončil

Usnesení z VI.veřejného zasedání zastupitelstva dne 13.6.2012
13.6.2012
v 18 hod
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ navržené ověřovatele zápisu: paní Hanákovou a p. Baráka
2/
záměr
prodeje
části
obecního
pozemku
parc.č.
2802
v katastru obce Mouchnice
3/ Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů
do informačního systému územní
identifikace, adres a
nemovitostí mezi obcí Mouchnice a Městem Kyjovem.
4/ Rozpočtové opatření č. 3/2012 – změna rozpočtu č. 5

V Mouchnicích 14.6.2012

Zapisovatel: Jana Kudličková
Ověřovatelé:Ivana Hanáková
Gustav Barák
Jiří Janovský
Starosta obce

