Zápis z I.veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice dne
15.1.2014 v 17 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: hosté, členové zastupitelstva obce – viz prezenční listina
Omluveni: Lukáš Jelínek
Program:
1/ Určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu veřejného zasedání
2/ Úkoly z minulého zasedání, proběhlé akce
3/ Rozpočtové opatření č. 9/2013
4/ Plán oprav na rok 2014
5/ Plán kulturních akcí na rok 2014
6/ Diskuze
k bodu 1/
Starosta obce přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo obce v počtu přítomných je
usnášeníschopné a zahájil veřejné zasedání. Zapisovatelem byla určena Jana Kudličková, jako
ověřovatelé byli navrženi Simona Jáchimiáková a Zdenka Elznerová. Starosta navrhl hlasovat pro
navržené ověřovatele. Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
k bodu 2/
Z úkolů minulého zasedání – proběhlo sváteční posezení u cimbálu s dobrou účastí. Při zimní
údržbě vypomůže paní Šulovská, pan Holas, paní Musilová. Od 6.1. 2014 je v provozu sběrné místo
– ve středu a v sobotu.
k bodu 3/
Rozpočtové opatření č. 9/2013 – paní Elznerová předložila rozpočtové opatření č. 9/2013, jedná se
pouze o přesuny prostředků v rámci rozpočtu.
Hlasování o rozpočtovém opatření č. 9/2013: pro 6 proti 0 zdržel se 0
k bodu 4/
Starosta vyzval členy zastupitelstva k projednání plánu oprav na rok 2014. Členové zastupitelstva
navrhují provést během roku 2014 tyto opravy a další akce:
- dokončení opravy chodníku na návsi /úsek již z části opraveného chodníku/
- úprava parkoviště u obecního úřadu
- další parkovací místa v okolí domů č.p. 178 a 179 /Jenáčkovi, Vaňkovi/
- oprava vjezdu k ZD – naproti Dostálových
- oprava chodníku u kapličky
- zastřešení schodiště u společenského domu
- zahájení etapové opravy střechy obecního úřadu a mateřské školy
- zaměření obecních pozemků
Hlasování o navržených opravách a akcích: pro 6 proti 0 zdržel se 0

k bodu 5/
Starosta vyzval členy zastupitelstva k projednání plánu kulturních akcí v roce 2014.
-22.2. Ostatky /pořádají SDH Mouchnice/
-28.2.Maškarní karneval /pořádá MŠ/
-30.4. Slet čarodějnic / pořádá zastupitelstvo/
-9.5. Vítání občánků-oslava dne matek /MŠ a zastupitelstvo/
-31.5. Den dětí /pořádá MŠ a zastupitelstvo/
-5.-6.7. Pouťové oslavy /zastupitelstvo,MŠ,SDH Mouchnice/
-23.8. Kácení máje /zastupitelstvo/
-2.pol. října Posezení se seniory/zastupitelstvo/
-14.11. Světluškový večer /MŠ, zastupitelstvo/
-30.11. rozsvěcení vánočního stromu /zastupitelstvo, MŠ/
-začátek prosince 14 Mikulášská besídka /MŠ,zastupitelstvo/
-27.12. Posezení u cimbálu /zastupitelstvo/
Hlasování o plánu kulturních akcí v roce 2014: pro 6 proti 0 zdržel se 0
k bodu 6/
Diskuze – v diskuzi žádné příspěvky.
Usnesení z I. veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice konaného dne 15.1.2014
zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ ověřovatele zápisu: Simona Jáchimiáková, Zdenka Elznerová
2/ Rozpočtové opatření č. 9/2013 – přesun prostředků v rámci rozpočtu.
3/ Plán oprav na rok 2014
4/ Plán kulturních akcí na rok 2014
V Mouchnicích dne 16.1.2014
Zapisovatel: Jana Kudličková
Ověřovatelé: Simona Jáchimiáková, Zdenka Elznerová
Jiří Janovský, starosta obce

