Zápis z VIII. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice, konaného dne
19.9.2012 v 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: členové zastupitelstva obce – dle prezenční listiny, hosté – dle prezenční
listiny
Program:
1/ Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů
2/ Úkoly z předchozího zasedání
3/ Rozpočtové opatření č. 6/2012
4/ Organizace voleb do krajských zastupitelstev
5/Příprava vyhlášky – svoz odpadu od 1.1.2013
6/ Termíny konání veřejných zasedání zastupitelstva obce Mouchnice ve 4. čtvtl.
2012
7/ Termín konání akce „Posezení se seniory“
8/ Informace z MÚ Koryčany – prodej pozemků sousedících s katastrem obce
Mouchnice
9/ Diskuze
10/ Závěr
K bodu 1/ Starosta obce přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo v počtu
přítomných je usnášeníschopné a zahájil veřejné zasedání. Zapisovatelem byla
určena p. Kudličková, jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p.Jelínek Lukáš a p.
Zdenka Elznerová.
Hlasování pro navržené ověřovatele: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 2/ starosta sdělil přítomným plnění úkolů z minulého zasedání: keře na návsi –
zejména u autobusové zastávky ořezány, poběhla akce Kácení máje, členové TJ
Slavia Mouchnice byli obesláni pozvánkami na valnou hromadu dne 27.9.2012 v 19
hod.
K bodu 3/ Rozpočtové opatření č. 6/2012 - tvoří nedílnou součást zápisu, jedná se o
přesuny v rámci výdajové části rozpočtu, bez navýšení rozpočtu.
Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 4/ Organizace voleb do krajských zastupitelstev – starosta seznámil přítomné
– volební komise bude mít 5 členů, volby se budou konat ve dnech 12.-13.10.2012
v zasedací místnosti obecního úřadu
K bodu 5/ p. Elznerová seznámila přítomné se zákonným ustanovením, které ukládá
zastupitelstvu obce přípravu nové vyhlášky o svozu odpadu od 1.1.2013. Členové
zastupitelstva v diskuzi k tomuto tématu navrhují z důvodu stále se zvyšujících nákladů

na svoz zvýšení částky hrazené za občana s trvalým pobytem v obci na 500 Kč, pro
občana do 15-ti let věku 250 Kč. Úplné znění vyhlášky připraví zastupitelstvo obce na
zasedání, které se bude konat v měsíci říjnu 2012.
K bodu 6/ p.Kudličková navrhuje termíny konání veřejných zasedání zastupitelstva ve
4.čtvrtl.2012 : 17.10.2012 v 17 hod, 14.11.2012 v 17 hod, 12.12.2012 v 17 hod
Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu 7/ p. Hanáková navrhuje projednat termín konání plánované akce „Posezení
se seniory“ – 10.11.2012. Pro zábavu seniorů zahraje p. Vrána, další program akce
projedná zastupitelstvo na příštím veřejném zasedání.
K bodu 8/ starosta seznámil přítomné s informacemi, které mu byly poskytnuty na MÚ
v Koryčanech – jedná se o informace o prodeji několika pozemků v katastru obce
Jestřabice, které těsně sousedí s katastrem obce Mouchnice. Pozemky mají být
využity pro podnikání v oblasti volnočasových aktivit.
K bodu 9/ diskuze
p. Gregor upozornil na vhodnost umístění dalšího dopravního značení v obci –
jednalo by se o dopravní značky zákazu vjezdu nákladních automobilů, které by
byly umístěny při vjezdu na místní komunikace / vedlejší / - starosta zjistí informace
ohledně zajištění doplnění pasportu
p. Kudličková vznesla připomínku na vhodnost údržby zeleně na návsi – konkrétně
hrušek – stromy jsou neprořezané – starosta přislíbil zajistit tyto práce pracovníky
vykonávající veřejnou službu
p. Hanáková požádala o stanovení termínu konání Pouťových oslav v roce 2013.
Zastupitelé v diskuzi navrhují, aby Babské hody proběhly 5.7.2012 a Mše svatá
s vystoupením dětí 6.7.2012.

Usnesení z VIII. Zasedání zastupitelstva obce Mouchnice dne 19.9.2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ zapisovatele zápisu p. Kudličkovou, ověřovatele p. Jelínka Lukáše a p. Elznerovou
2/ Rozpočtové opatření č. 6/2012
3/ termíny konání veřejných zastupitelstev obce ve 4. čtvrtl. 2012

V Mouchnicích dne 20.9.2012

Zapisovatel: Kudličková Jana
Ověřovatelé: Jelínek Lukáš

Zdenka Elznerová

Jiří Janovský, starosta
obce

