Zápis z VII. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice ,
konaného dne 13. 8. 2014 v 17,oo hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu
Přítomní: členové zastupitelstva, hosté-viz prezenční listina
Program: 1. Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatele
2. Úkoly z minulého zasedání
3. Rozpočtové opatření č. 5/2014 a 6/2014
4. Oznámení o opravě zdi u domu č. p. 86
5. Informace o soudním sporu o vlastnictví pozemku na hřišti
6. Informace-varovný systém-bezdrátový rozhlas
7. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo-oprava střechy komunitního centra
8. Rozhodnutí o nevyřízení žádosti o navýšení debetu
9. Plánovaný odkup pozemků-cesta u mlýna
10. Informace-změna územního plánu Mouchnice
11. Akce Kácení máje 2014
12. Diskuze
13. Závěr
K bodu prvnímu:
Starosta obce zahájil veřejné zasedání, přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo
v počtu přítomných je usnášeníschopné. Zapisovatelem určil p. Kudličkovou, jako
ověřovatelé byli navrženi pan Lukáš Jelínek a paní Zdenka Elznerová.
Hlasování-navržení ověřovatele: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu druhému:
Proběhly pouťové oslavy a Babské hody-účast cca 200 lidí na večerní zábavě, byla započata
oprava střechy komunitního centra, zhotoven přístřešek u východu z kuřárny ve společenském
domě a započala oprava střechy na hasičské zbrojnici.
K bodu třetímu:
Paní Elznerová seznámila přítomné s návrhy rozpočtových opatření č. 5/2014 a 6/2014, které
tvoří přílohu tohoto zápisu. Jedná se o přesuny v rámci rozpočtu, bez navýšení rozpočtu.
Hlasování o schválení rozpočtových opatření: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu čtvrtému:
Starosta seznámil přítomné s dopisem majitele nemovitosti s č. p. 86-oznámení o zahájení
opravy zdi, která sousedí s obecním pozemkem.
K bodu pátému:
Starosta informoval přítomné o průběhu soudního sporu o vlastnictví pozemku na hřišti,
rozhodnutí soudu ve prospěch žalující strany, obec zákon neporušila, starosta navrhuje podání
odvolání a navrhuje hlasovat o pověření starosty dalším jednáním.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

K bodu šestému:
V rámci společného projektu na zhotovení varovného systému-bezdrátového rozhlasu Města
Koryčany, obcí Mouchnice, Nemotice, Snovídky byly zahájeny práce. V Mouchnicích začnou
práce cca na konci srpna. Demontáž a likvidaci starého zařízení zajistí obec sama.
K bodu sedmému:
V rámci kontrolního dne-opravy střechy komunitního centra, bylo zjištěno poškození komínu
a je nutna jeho oprava v rámci opravy střechy. Dále bylo odsouhlaseno navýšení počtu
protisněžných zábran, větší otvor pro přístup k siréně a dalším zařízením ve střeše. Bude
zhotoveno na zakázku, konečná suma bude tedy vyšší. Dále upraveny ceny za bourání (větší
objem prací). Vše řešeno dodatkem ke smlouvě č.1 – navýšení díla o 150820,-Kč bez DPHcelková cena díla bude 851 941,60 Kč.včetně DPH. Akce by měla být dokončena v průběhu
měsíce září.
Hlasování o schválení dodatku ke smlouvě: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu osmému:
Vzhledem ke stavu fin. prostředků na účtě obce Mouchnice nebude nutné žádat KB o
navýšení částky pro čerpání debetu. Starosta obce navrhuje hlasovat o nepodání žádosti o
navýšení debetu.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu devátému:
Po předběžném ústním jednání s vlastníky pozemků-cesta u mlýna o jejich odkupu obcí
Mouchnice navrhuje starosta obce hlasovat o jeho pověření k zajištění kroků k odkupu
pozemků za účelem opravy cesty.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu desátému:
Starosta seznámil přítomné o tom, že pro další postup v záležitosti změny územního plánu
aktualizace v zákonné lhůtě je nutno aby zastupitelstvo obce zvolilo zástupce pro jednání
s pořizovatelem, tj. Město Kyjov. Paní Kudličková navrhuje hlasovat o tom, že zástupcem pro
jednání bude starosta obce.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
K bodu jedenáctému:
V sobotu, 23. 8. 2014 proběhne akce Kácení máje, začátek 19,oo hod.-po Kácení od 20,oo
hod. zábava na společenském domě. Zastupitelstvo obce se bude podílet na organizaci.
K bodu dvanáctému:
Pan Lukáš Jelínek informoval o zásahu při požáru strniště na poli katastru Mouchnice,
starosta obce prověří příchozí varovné sms.
K bodu třináctému:
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání.

Usnesení ze VII. Veřejného zasedání obce dne 13. 8. 2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu-pan Lukáš Jelínek, Zdenka Elznerová
2. Rozpočtové opatření č. 5/2014, které tvoří přílohu zápisu
3. Rozpočtové opatření č. 6/2014, které tvoří přílohu zápisu
4. Pověření starosty obce dalším jednáním ve věci soudního sporu o vlastnictví pozemku na
hřišti
5. Dodatek smlouvy č. 1 ke smlouvě o dílo č.I-SOD/9/2014 na opravu střechy komunitního
centra v Mouchnicích
6. Zrušení podání žádosti o navýšení částky k čerpání debetu na účtu obce Mouchnice
7. Pověření starosty-zajištění odkupu pozemků-cesta u mlýna
8. Starostu obce, jako určeného zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem při zpracování,
projednání a úpravě „Zprávy o uplatňování Územního plánu Mouchnice“ a následně při
pořízení „Změny č.1 Územního plánu Mouchnice“ ,která z ní bude vyplývat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Oznámení o opravě zdi domu č. p. 86
2. Zahájení prací při zhotovení varovného systému-bezdrátového rozhlasu

V Mouchnicích dne 18. 8. 2014
Zapisovatel: Jana Kudličková

Ověřovatelé: Lukáš Jelínek

Zdenka Elznerová

Starosta obce: Jiří Janovský

