Usnesení z II. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice konaného dne
11.3.2015 v budově obecního úřadu v Mouchnicích v 17 hod
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ určení zapisovatele – Jana Kudličková, volbu ověřovatelů – David Machálek a David
Jelínek
2/ dodatek k nájemní smlouvě s Agronet Nesovice – zemědělský pacht obecních pozemků dle
nové právní úpravy v návaznosti na změnu občanského zákoníku a změna výše pachtovného a
pověření starosty podpisem dodatku ke smlouvě
3/ prodej pozemku manželům Budíkovým parc.č. 68/3 o výměře 45 m2 v katastru obce
Mouchnice,náklady ponese kupující
4/ záměr zemědělského pachtu pozemků ve vlastnictví obce v lokalitě „Hluboký důl“
5/ termíny veřejných zasedání
22.4.2015,20.5.2015,17.6.2015

ve

2.

čtvrtl.

2015:

vždy

v 17

hod

–

6/ rozpočtové opatření č. 1/2015 – bez navýšení, pouze přesuny v rámci rozpočtu
7/ složení povodňové komise a krizového štábu
8/ pověření starosty vyvoláním jednání za účelem směny a bezúplatného převodu pozemků
k řešení dopravní situace – např. lokalita u budovy obecního úřadu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1/ informace starosty obce o plnění úkolů z minulého veř.zasedání - prohlídka „Ovčího
mostu“, realizace odkupu pozemů „U Mlýna“, proběhla schůzka s Agronet Nesovice ohledně
údržby polních cest a podpachtu pozemků
2/ zprávu o bezpečnostní situaci v obci – Policie ČR
3/ řešení oprav cest poničených v souvislosti s prováděným průzkumem-starosta i
místostarosta jsou v kontaktu s odpovědnou osobou
4/ konání Velikonoční zábavy 4.4.2015.a její organizace
5/ obsah diskuze – oznámení o konání letošních pouťových oslav a hodů, informace ředitelky
Mateřské školy a žádost o vyjádření finanční podpory obce na mzdy - v případě zkrácení
úvazků učitelky a školnice z důvodu předpokladu nižšího počtu přihlášených dětí
v násl.školním roce – starosta vyjádřil podporu a navrhuje vyčkat na konkrétní údaje
v návaznosti na zápis dětí do MŠ, dotaz na možnost vybudování chodníků v části „Kaplánky“
– starosta doporučil zjistit aktuální postoj vlastníků pozemků k souhlasu s vybudováním
chodníku
V Mouchnicích dne 15.3.2015
Zapisovatel:Jana Kudličková
Ověřovatelé: David Machálek, David Jelínek

starosta obce Jiří Janovský

