Zápis z VIII.veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice
dne 17.9.2017 v 17,oo hod.
přítomni: dle prezenční listiny
program:
1. zahájení
2. určení zapisovatele, volba ověřovatelů
3. hodnocení akcí za uplynulé období od posledního zasedání
4. smlouva s JmK – JSDH
5. Rozpočtové opatření 7/2014
6. žádost o odkup pozemku
7. prodloužení prac.smluv VPP
8. informace – akce MŠ říjen
likvidace mostu u hřiště
9. diskuse
10. závěr

Ad1/ starosta obce přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo je v počtu přítomných
usnášeníschopné a zahájil veřejné zasedání
Ad2/ starosta určil zapisovatele p.Elznerovou ,jako ověřovatelé byli navrženi p.Barák a
p.Lipenská Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Ad3/ hodnocení akcí za uplynulé období:-byla dokončena střecha na budově komunitního
centra.
Začala instalace bezdrátového rozhlasu,
Byla podána žádost úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových/UZSVV/ o
převod pozemku č.p.1454/1 u mlýna
Proběhlo jednání s p.Mackovou o vyřešení stavu pozemku na Požárech:do konce
března majitelka odstraní stromy a plot na pozemku obce,aby mohl být vytyčený
skutečný stav
Proběhla akce Kácení máje /i přes nepříznivé počasí je akce hodnocena kladně,účast
cca 70lidí/poděkování všem zúčatněným.
Vedení MŠ zorganizovala na závěr prázdnin-Stezku odvahy pro děti s rodiči.účast cca
30 dětí,akce hodnocena kladně.
Ad4/ starosta obce přednesl smlouvu od JmK na zabezpečení JSDH-nákup ochranných oděvů,
obuvy a rukavic. Obec obdržela dotaci ve výši 20000,-Kč
Hlasování o přijetí dotace: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Ad5/ p.Elznerová přednesla návrh rozpočtového opatření 7/2014,které řeší navýšení příjmů
a výdajů ve výši 90ooo.-Kč a přesuny prostředků v rámci rozpočtu dle čerpání a
navrhuje zapojit do rozpočtového opatření na příjmové straně dotaci JmK na JSDH ve
výši 20000,-Kč, doplnění příjmů o navýšení DPH o 30000,- ve výdajích navýšit nákup
oděvů JSDH o 50000,-Kč. Celkové navýšení rozpočtu tedy bude 140000,-Kč na straně
příjmů i výdajů.
Hlasování o změně rozpočtu 7/2014: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Ad6/ starosta obce předložil žádost manželů Budíkových, Mouchnice 109 ,o odkup pozemku
st.p.68/3,který sousedí s jejich pozemkem ,navrhuje hlasovat o záměru prodeje
uvedeného pozemku
Hlasování pro záměr prodeje pozemku st.p.68/3: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Ad7/ starosta obce informoval přítomné o prodloužení prac.smluv prac.VPP do 31.10.2014
Ad8/ ředitelka MŠ informovala přítomné o akci MŠ Drakiáda,která se bude konat 4.10.2014
od 14,oo hod.
Starosta obce informoval přítomné o zahájení likvidace starého mostu u
hřiště.Likvidační práce a úprava okolí bude probíhat v měsíci září a říjnu.
Ad9/ diskuse:
Starosta obce poděkoval přítomným členům zastupitelstva obce za práci pro obec
v uplynulém volebním období.
Ad10/závěr : starosta obce poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ ověřovatele zápisu p.Lipenskou a p.Barák
2/ smlouvu JmK na zabezpeční JSDH ve výši 20000,-Kč
3/ rozpočtové opatření č.7/2014
4/ záměr prodeje pozemku st.p.68/3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1/ prodloužení prac.smluv VPP do 31.10.2014
2/ akce MŠ – Drakiáda
3/ zahájení likvidace mostu

Zapisovatel: Elznerová Zdenka

ověřovatel zápisu:

Barák Gustav
Lipenská Marcela

Mouchnice 22.9.2014

Jiří Janovský-starosta obce

