Zápis z III. veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice konaného dne 12.4.2017
v 17 hod v budově obecního úřadu
Přítomni: dle prezenční listiny, omluven – David Jelínek
Program:
1/ Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů
2/ Rozpočtové opatření č. 2/2017
3/ Nákup pozemku p.č. 158/2 v katastru obce Mouchnice
4/ Žádost o příspěvek - záchranná stanice volně žijících živočichů Buchlovice
5/ Termín akce Kácení máje a ukončení prázdnin
6/ Akce Slet čarodějnic 30.4.2017
7/ Akce Vítání občánků a Den matek 12.5.2017
8/ Diskuze
9/Závěr

k bodu 1/ Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo v počtu přítomných je
usnášeníschopné a zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zapisovatelem byla určena
paní Kudličková a jako ověřovatelé byli navrženi Simona Jáchimiáková a David Machálek.
Hlasování - volba ověřovatelů: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení - bod č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Simonu
Jáchimiákovou a pana Davida Machálka.
k bodu 2/ paní Elznerová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2017. Jedná se
o přesuny prostředků v rámci rozpočtu ve výši 10.000 Kč, bez navýšení rozpočtu.
Usnesení - bod č. 2: Zastupitelstvo obce bere na vědomí obsah rozpočtového opatření
č.2/2017, které bylo schváleno starostou obce.
k bodu 3/ starosta obce seznámil zastupitele s dalšími informacemi ohledně nákupu
pozemku /část hřiště/ parc. číslo 158/2 v katastru obce Mouchnice o výměře 1629 m2,
jehož vlastníkem je paní Daniela Krupská, bytem Božetěchova 2269/93, Brno. V návaznosti
na minulé veřejné zasedání zastupitelstva, byla vlastníkova nabídnuta kupní cena ve výši 50
Kč/m2 s níž vlastník souhlasí. Zastupitelstvo obce navrhuje hlasovat o nákupu pozemku za
uvedenou cenu a pověřuje starostu zajištěním sepsání kupní smlouvy, jejím podpisem a
provedením vkladu do katastru nemovitostí. Poplatky s tím spojené uhradí Obec Mouchnice
a kupní cena bude uhrazena v hotovosti při podpisu smlouvy. Hlasování: pro 6 proti 0
1

zdržel se 0
Usnesení - bod č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. 158/2 v katastru
obce Mouchnice o výměře 1629 m2 a pověřuje starostu obce zajištěním sepsání kupní
smlouvy s vlastníkem Daniela Krupská, bytem Božetěchova 2269/93, Brno, jejím
podpisem a provedením vkladu do katastru nemovitostí. Současně schvaluje, že poplatky s
tímto spojené uhradí Obec Mouchnice a kupní cena bude uhrazena v hotovosti při podpisu
smlouvy.
k bodu 4/ paní Hanáková seznámila přítomné s žádostí Základní organizace 63/03 Českého
svazu ochránců přírody - záchranná stanice volně žijících živočichů Buchlovice o poskytnutí
daru na činnost a současně předseda organizace poděkoval za poskytnutí daru ve výši 1000
Kč v roce 2016. Starosta navrhuje hlasovat o poskytnutí daru ve výši 1000 Kč a zastupitelstvo
navrhuje hlasovat o pověření starosty obce podpisem darovací smlouvy. Hlasování: pro 6
proti 0 zdržel se 0
Usnesení - bod č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru na činnost Základní
organizaci 63/03 Českého svazu ochránců přírody - záchranná stanice volně žijících
živočichů Buchlovice ve výši 1000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
k bodu 5/ starosta obce navrhuje stanovit termín akce Kácení máje a ukončení prázdnin na
26.8.2017, zastupitelstvo nemá námitky
Usnesení - bod č. 5: Zastupitelstvo bere na vědomí termín akce Kácení máje a ukončení
prázdnin dne 26.8.2017
k bodu 6/ paní Kudličková sdělila informace k akci Slet čarodějnic, která se koná 30.4.2017.
Zázemí připraví zastupitelé v pátek 28.4.2017 v 18 hod.
Usnesení - bod č. 6: Zastupitelstvo obce bere na vědomí přípravu akce Slet čarodějnic.
k bodu 7/ starosta obce seznámil zastupitele s termínem akce Vítání občánků a oslavy Dne
matek, která se uskuteční 12.5.2017 od 16 hod ve spolupráci s Mateřskou školou. Novým
občánkům daruje obec Mouchnice poukaz k nákupu v lékárně Koryčany v hodnotě 500 Kč zajistí paní Kudličková, zastupitelé se budou podílet na organizaci samotné akce. Starosta
navrhuje hlasovat o poskytutí dárkového poukazu v hodně 500 Kč pro vítaného občánku.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení - bod č.7: Zastupitelstvo obce bere na vědomí organizaci akce Vítání občánků a
oslavu Dne matek dne 12.5.2017 a schvaluje poskytnutí dárkového poukazu v hodnotě
500 Kč pro vítaného občánka.
k bodu č. 8/ Diskuze
- paní Hanáková poskytla informace k organizaci letošních krojovaných hodů, starosta zajistí
zapůjčení 10 ks pivních setů na večerní zábavu, pan Machálek sdělil, že SDH Mouchnice
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zajistí občerstvení při pouťových oslavách
- paní Hanáková poskytla informace k nabídce na zájezd na muzikál do Prahy - Ples upírů dne
12.11.2017 - zjistí se zájem občanů - mohou se nahlásit během 14 dnů a podle toho se
objedná počet míst a vstupenek u paní Koutné, která zájezd pořádá. Obec poskytne
příspěvek na dopravu ve výši 250 Kč na osobu.
Usnesení - bod č. 8: Zastupitelstvo obce bere na vědomí obsah diskuze.
k bodu č. 9/ závěr - starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání
zastupitelstva obce.
V Mouchnicích dne 12.4.2017

zapisovatel: Jana Kudličková

ověřovatelé: Simona Jáchimiáková, David Machálek

Jiří Janovský, starosta obce Mouchnice
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