Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Mouchnice konaného dne
16.8.2017 v 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: Hanáková

Program:
1/ Zahájení
2/ Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
3/ Úkoly z minulého zasedání
4/ Rozpočtové opatření č. 6/2017 a 7/2017
5/ Návrh smlouvy o úvěru – Komerční banka a.s. - dofinancování rekonstrukce chodník ů
a veřejného osvětlení na návsi
6/ Žádost Mateřské školy v Mouchnicích o navýšení finančních prostředk ů
7/Příprava kulturní akce – Kácení máje
8/ Diskuze
9/Závěr
k bodu 1/ starosta obce přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo v po čtu
přítomných je usnášeníschopné a zahájil veřejné zasedání
k bodu 2/ starosta obce navrhuje za ověřovatele zápisu Simonu Jáchimiákovou a
Davida Machálka, navrhuje hlasování. Pro 6 proti 0 zdržel se 0
Zapisovatelem byla určena Jana Kudličková.
Usnesení z bodu č. 1: zastupitelstvo obce schvaluje jako ov ěřovatelé zápisu byli
určeni Simona Jáchimiáková a David Machálek.
K bodu 3/ starosta hodnotil akce, které proběhly od minulého zasedání – Pou ťové
oslavy a Krojované hody – s velmi dobrou ú častí, pod ěkoval za organizaci a p řípravu a
konstatoval, že se jednalo o tradiční a vydařenou akci
k bodu 4/
- účetní obce paní Elznerová předložila zastupitelstvu obce rozpo čtové opat ření č.
6/2017, které již bylo schváleno starostou obce – jednalo se navýšení p říjmové i

výdajové části rozpočtu o částku 16000 Kč – dotace od Krajského úřadu na po řízení
vybavení zásahové jednotky SDH Mouchnice a dále přesuny v rámci rozpočtu
- účetní obce paní Elznerová předložila zastupitelstvu obce návrh rozpo čtového
opatření č. 7/2017, jedná se pouze o přesuny v rámci rozpočtu, bez navýšení
Starosta obce navrhuje hlasovat o schválení rozpo čtového opatření č. 7/2017: pro 6
proti 0

zdržel se 0

Usnesení z bodu č. 4: zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opat ření č.
6/2017 a schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017
k bodu 5/ starosta obce předložil k projednání návrh smlouvy o úv ěru ve výši 3.000.000
Kč od Komerční banky a.s. se splatností do 5 let, s možností předčasného splacení,
měsíční splátkou 50.000 Kč od 1.1.2018. Úvěr bude použit na dofinancování
rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení na návsi. Starosta obce navrhuje po
projednání hlasovat o schválení smlouvy o úvěru a pov ěření starosty podpisem
smlouvy. Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení z bodu č. 5: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o úv ěru ve výši
3.000.000 Kč od Komerční banky a.s. a schvaluje pov ěření starosty obce podpisem
smlouvy o úvěru.
k bodu 6/ starosta obce předložil k projednání žádost Mateřské školy v Mouchnicích o
navýšení finančních prostředků na dofinancování nákladů na mzdy ve výši 200.000 K č,
po projednání navrhuje hlasovat o schválení. Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení z bodu č. 6: zastupitelstvo obce schvaluje žádost Mate řské školy v
Mouchnicích o navýšení prostředků na dofinancování nákladů na mzdy ve výši
200.000 Kč.
k bodu 7/ starosta vyzval k přípravě akce Kácení máje dne 25/8/2017,vstupné,
občerstvení

k bodu 8/ diskuze
- starosta sdělil, že obec nezískala dotaci na rekonstrukci chodník ů a ve řejného
osvětlení od Ministerstva dopravy
- starosta sdělil informaci o policejním vyšetřování krádeže dřeva z obecního pozemku
- host veřejného zasedání pan Jánský vznesl dotaz na nastavení dopravního zrcadla na
č.p.24 starosta sdělil, že nastavení bude upraveno
- dále pan Jánský požádal o posečení trávy v části Mezírka
k bodu 9/ závěr
starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání zastupitelstva
V Mouchnicích 17.8.2017
Zapisovatel: Jana Kudličková
Ověřovatelé: Simona Jáchimiáková, David Machálek

Jiří Janovský, starosta obce Mouchnice

