ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO IX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE MOUCHNICE
KONANÉHO DNE 5. 11. 2014 V 17 HOD
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Přítomni: p. Janovský Jiří, p. Kudličková Jana, p. Barák Gustav, p. Hanáková Ivana , p.
Jáchimiáková Simona, p. Machálek David
Občané dle přiložené prezenční listiny.
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Výsledky voleb
3. Složení slibu zastupitelstva obce
4. Program a určení zapisovatele a ověřovatelů
5. Volba starosty a místostarosty obce, volba formy hlasování
6. Zřízení výborů, volba jejich předsedů a členů
7. Odměny členů zastupitelstva
8. Termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce do konce roku 2014
9. Rozpočtové opatření č. VIII/2014
10. Plán akcí do konce roku 2014
11. Příprava rozpočtu Obce Mouchnice na rok 2015
12. Diskuze
13. Závěr
K bodu 1.
Zasedání zahájil a řídil pan Jiří Janovský. Přivítal přítomné.
K bodu 2.
Zprávu o výsledku voleb přečetl p. Jiří Janovský.
Pan Janovský konstatoval, že mandáty nově zvolených členů zastupitelstva obce jsou
právoplatné, nově zvoleným členům bylo předáno osvědčení o zvolení člena zastupitelstva
obce Mouchnice.
K bodu 3.
Složení slibu členů zastupitelstva obce. P.Janovský vyzval p.Elznerovou
k přečtení slibu členů zastupitelstva obce, po přečtení každý člen zastupitelstva obce
vyslovením slova „slibuji“ a svým podpisem potvrdil složení slibu. Starosta konstatoval, že
zastupitelstvo v počtu přítomných je usnášeníschopné.
K bodu 4.
Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Určený zapisovatel zápisu: p.Jana Kudličková
Navržení ověřovatelé zápisu: p. Zdena Dostálová, p.Trnavská Jarmila
Panem Janovským bylo navrženo, aby byl určen zapisovatel pro všechna veřejná zasedání.
Navrhl zapisovatelem paní Janu Kudličkovou.
Hlasování: Pro 6 proti 0 zdržel se 0

K bodu 5.
Volba starosty a místostarosty:
Paní Jana Kudličková předložila členům zastupitelstva obce návrh na způsob hlasování na
funkci starosty a místostarosty obce:
Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
1. VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ
2. TAJNÉ HLASOVÁNÍ
Pro 0
Proti 6 Zdržel se 0
Nově zvolené zastupitelstvo obce Mouchnice schválilo volbu VEŘEJNÝM HLASOVÁNÍM.
Paní Jana Kudličková předložila členům zastupitelstva obce návrh kandidáta na uvolněného
starostu obce a dotázala se, zda je ještě další kandidát na funkci starosty obce. Žádný další
kanditát není,
na funkci starosty obce byl tedy navržen:
pan Jiří Janovský
Hlasování: pro: 5 proti 0 zdržel se 1
Zastupitelé obce ZVOLILI uvolněným starostou obce Mouchnice na volební období 20142018 pana Jiřího Janovského, nar. 13.7.1956, bytem Mouchnice 48
Pan Jiří Janovský předložil členům zastupitelstva obce návrh kandidáta na neuvolněného
místostarostu obce a dotázal se, zda někdo navrhuje ještě dalšího kandidáta. Žádný další
kandidát není,
na funkci místostarosty obce byla navržena: paní Jana Kudličková
Hlasování: pro: 5 proti 0 zdržel se 1
Zastupitelé obce ZVOLILI neuvolněným místostarostou obce Mouchnice na volební období
2014-2018 paní Janu Kudličkovou, nar. 11.6.1973, bytem Mouchnice 106
K bodu 6.
Zřízení výborů zastupitelstva obce, volba jejich předsedů a členů
Nově zvolený starosta obce pan Jiří Janovský se ujal dalšího řízení ustavujícího zasedání a
vyzval paní Elznerovou, aby přítomné seznámila s náplní práce jednotlivých výborů. Dále
předložila přítomným členům zastupitelstva obce návrh na zřízení finančního a kontrolního
výboru a dotázala se, zda některý ze zastupitelů má zájem o členství v konkrétním výboru.
Přihlásil se p. David Machálek a má zájem o členství ve finančním výboru.
Starosta tedy navrhuje toto složení jednotlivých výborů:
Finanční výbor:
Člen
pan David Machálek
Člen:
paní Ivana Hanáková
Člen:
pan Gustav Barák
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Kontrolní výbor:

Člen:
Člen:

paní Simona Jáchimiáková
paní Marcela Lipenská

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Vzhledem k nepřítomnosti jednoho nově zvoleného člena zastupitelstva bude konečné složení
a volba předsedů komisí projednána na příštím zasedání, za přítomnosti p. Davida Jelínka.

K bodu 7.
Odměny členů zastupitelstva:
Starosta obce seznámil zastupitele s možnou výší jejich odměn, výší odměn v předcházejícím
volebním období a vyzval k podání návrhů na jejich konkrétní výši:
P. David Machálek vznesl dotaz na možnost vzdání se odměny. P.Elznerová jako účetní obce
podala informaci o tom, že o výši odměn bude hlasováno a pokud bude jejich výše
odhlasována, tak má každý ze zastupitelů možnost dle svého uvážení odměnu darovat.
Návrh starosty obce: odměna 800 Kč / měsíc
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Odměna člena zastupitelstva – místostarosty:
Starosta seznámil zastupitele s možnou výší odměny místostarosty, výší odměny
v předcházejícím volebním období a vyzval k podání návrhů na její konkrétní výši:
Návrh starosty obce: odměna 5000 Kč / měsíc
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 1
Odměny členů zastupitelstva budou vypláceny od 5.11.2014.
K bodu 8.
Termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce do konce roku 2014
Starosta obce navrhuje po projednání se členy zastupitelstva hlasovat o termínu veřejného
zasedání zastupitelstva obce v prosinci 2014: 10. 12. 2014 v 17 hod v zasedací místnosti
obecního úřadu. Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
K bodu 9.
Rozpočtové opatření č. VIII/2014
paní Elznerová seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. VIII/2014, které tvoří
nedílnou součást tohoto zápisu. Jedná se o navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o
110,000Kč a o přesuny financí v rámci rozpočtu.
Hlasování o schválení rozpočtového opatření č. VIII/2014: pro 6 proti 0 zdržel se 0
K bodu 10.
Plán akcí do konce roku 2014
p.Kudličková seznámila s plánem akcí, které se budou konat do konce roku 2014:
- Světluškový večer 21.11.2014 v 17 hod
- Rozsvěcení vánočního stromu 30.11.2014 v 17 hod
- Vánoční besídka a vypouštění balónků 12.12.2014 v 14.30 hod
Byla domluvena pomoc členů zastupitelstva při konání akcí a upřesněny organizační záležitosti.

K bodu 11.
Příprava rozpočtu obce Mouchnice na rok 2015
1/ p.Machálek vznesl dotaz, zda předchozí zastupitelstvo počítá v rozpočtu roku 2015 s prostředky na
projekty pro čerpání dotací, konkrétně dotace Ministerstva zemědělství na výstavbu, opravy a
modernizaci kanalizace a čistírny odpadních vod s podáním do 28.11.2014. Starosta seznámil
přítomné s nynějším stavem řešení odpadních vod a s p. Kudličkovou podali informace k otázce
výstavby kanalizace. Obec se k této věci staví ve smyslu spojení výstavby kanalizace s řešením
napojení na ČOV. Vzhledem k tomu, že tato záležitost je pro obec finančně náročná a ani v okolních
obcích není dořešena otázka ČOV, zastupitelstvo obce se prozatím na toto nezaměřilo a v rozpočtu
neplánovalo.
2/ starosta obce seznámil přítomné s rozpracovanými záležitostmi – zejména v souvislosti
s narovnáním vlastnických vztahů k pozemkům a dále odkupy pozemků do vlastnictví obce.

Vyzval zastupitele, aby do příštího zasedání předložili k projednání požadavky na výdajovou část
rozpočtu v roce 2015.
3/ p. Lipenská prostřednictvím p. Kudličkové předložila rozpočet Mateřské školy v Mouchnicích na
rok 2015 v celkové výši 345000 Kč, z toho požadavek na příspěvek od zřizovatele činí 320000 Kč.
Tato částka bude zapracována do rozpočtu obce.

K bodu 12.
Diskuze
1/ p.Konečná vznesla dotaz na možnost zpevnění plochy před jejím domem zatravňovacími
dlaždicemi. Starosta vysvětlil, že zpevnění vjezdů se prvořadě provádí pro účely vytvoření
parkovacích míst, sdělil ale, že se zpevnění vjezdů v budoucnu počítá postupně u všech domů.
2/ Starosta zhodnotil Posezení se seniory, které se konalo za účasti cca 35 seniorů naší obce. Akce
byla seniory přijata kladně.
3/ p.Elznerová požádala zastupitelstvo o projednání změny provozní doby sběrného místa v zimním
období –prosinec až únor : sobota od 10 hod do 14 hod. Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
4/ p.Machálek vznesl dotaz na nové zákonné ustanovení od ledna 2015 týkající se třídění bioodpadu.
Starosta podal informace o počtu sběrných nádob, které mají naši občané již k dispozici.
Z ekonomického hlediska považovalo dosavadní zastupitelstvo jejich počet za dostačující. Větší počet
nádob by znamenal celoročně vyšší finanční náklady pro obec, ale v zimním období by tyto nádoby
nebyly využity. Obec zajišťuje třídění většího bioodpadu i na sběrném místě za společenským
domem.
K bodu 13.
Závěr – starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil ustavující veřejné zasedání zastupitelstva
obce Mouchnice.

V Mouchnicích 11. 11. 2014

Zapisovatel: Jana Kudličková……………………………..
Ověřovatelé:
Zdena Dostálová………………………
Jarmila Trnavská………………………

USNESENÍ
Z USTAVUJÍCÍHO IX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE MOUCHNICE
KONANÉHO DNE 5.11.2014 V 17 HOD
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

ZASTUPITELSTVO OBCE ZVOLILO:
1/ uvolněným starostou obce Mouchnice na volební období 2014-2018 p.
Jiřího Janovského, nar. 13.7.1956,bytem Mouchnice 48
2/ neuvolněným místostarostou obce Mouchnice na volební období 20142018 p. Janu Kudličkovou, nar. 11.6.1973, bytem Mouchnice 106
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

ověřovatele zápisu: paní Zdenu Dostálovou a paní Jarmilu Trnavskou
veřejný způsob hlasování na funkci starosty a místostarosty
zřízení finančního a kontrolního výboru a členy těchto výborů
termíny konání veřejných zasedání do 12/2014
odměny členů zastupitelstva
rozpočtové opatření č. VIII/2014, tvořící nedílnou součást zápisu
změnu provozní doby sběrného místa: sobota od 10 hod do 14 hod

V Mouchnicích dne 11.11.2014

Zapisovatel: Jana Kudličková

Ověřovatelé: Jarmila Trnavská
Zdena Dostálová

Jiří Janovský
starosta obce

