Zápis z IX.veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice, konaného
dne 17.10.2012 v 17 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny, hosté – Zdenka Elznerová
Program:
1/ Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů
2/ Úkoly z minulého zasedání
3/ Rozpočtová změna č. 9/2012
4/ Souhlas s užíváním obecních pozemků pro výkon práva myslivosti Mysliveckému sdružení
Nemotínek
5/ Úprava stromů na návsi
6/ Příprava posezení seniorů 10.11.2012
7 Diskuze
8/ 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 zápisu byli navrženi: p.Hanáková, p. Barák
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 2/
Zastupitelstvo obce přispělo svojí činností k tomu, že proběhla valná hromada TJ Slavia
Mouchnice. Za zastupitelstvo obce Mouchnice se účastnil starosta obce, p. Kudličková a p.
Hanáková.
Starosta seznámil zastupitele s výkonem veřejné služby uchazečů o zaměstnání.
K bodu 3/
Rozpočtová změna č. 9/2012 – tvoří nedílnou součást zápisu, jedná se o navýšení příjmové i
výdajové části rozpočtu o 49000 Kč.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 4/
Starosta seznámil přítomné s žádostí Mysliveckého sdružení Nemotínek o poskytnutí
souhlasu Obce Mouchnice s užíváním obecních pozemků k výkonu práva myslivosti.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 5/
Starosta seznámil přítomné s požadavkem společnosti E.ON o úpravu zeleně, která zasahuje
do elektrického vedení. Starosta informoval, že bude zajištěno pracovníky výkonávajícími
veřejnou službu, v termínu do 31.12.2012.
K bodu 6/
Paní Kudličková seznámila přítomné s programem Posezení seniorů, které zastupitelstvo obce
naplánovalo na 10.11.2012: začátek akce v 16 hod, zahájí starosta obce, dále vystoupí děti
MŠ a ZŠ /program připraví a nacvičí p.Marcela Lipenská a p.Blanka Holubová/, dále vystoupí
p. Machálková s dcerou Vendulkou, následovat bude volná zábava při hudební produkci pana
Vrány. Nákup občerstvení zajistí starosta obce. Senioři budou na tuto akci pozváni
prostřednictvím pozvánky .

K bodu 7/ v rámci diskuze nebyly projednány žádné záležitosti
K bodu 8/
Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání zastupitelstva.

Usnesení z IX. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice
dne 17.10.2012 v 17 hod
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ ověřovatele zápisu p.Hanákovou a p. Baráka
2/ Rozpočtovou změnu č. 9/2012
3/ Poskytnutí souhlasu MS Nemotínek s výkonem práva myslivosti na obecních pozemcích
4/ Úpravy obecních pozemků, vyvolání diskuze s občany a zadání vyhotovení projektu na
vytvoření dalších parkovacích míst

V Mouchnicích dne 18.10.2012
Zapisovatel: Jana Kudličková
Ověřovatelé: Ivana Hanáková, Gustav Barák

Starosta obce – Jiří Janovský

