Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Mouchnice konaného dne
17. 1. 2018 v 17 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: viz prezenční listina

omluveni: Simona Jáchimiáková

Program veřejného zasedání I/2018:
1/ Zahájení
2/ Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
3/ Úkoly z minulého zasedání
4/ Rozpočtové opatření č. 14/2017
5/ Rozpočtové opatření č. 1/2018
6/ Návrh odkupu pozemků do majetku obce Mouchnice
7/ Přípravy zhotovení chodníků v části „Kaplánky“
8/ Přípravy opravy tříd Mateřské školy
9/ Problémy s údržbou hlavní silnice v zimních měsících
10/ Plán kulturních a společenských akcí na rok 2018
11/ Diskuze
12/ Závěr
k bodu 1/ starosta obce přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo obce v po čtu
přítomných je usnášeníschopné a zahájil veřejné zasedání I/2018
k bodu 2/ starosta obce určil zapisovatelem Janu Kudličkovou a jako ov ěřovatele
navrhuje Gustava Baráka a Davida Machálka. Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 1/I/2018: Zastupitelstvo obce schválilo jako ověřovatele zápisu Gustava
Baráka a Davida Machálka
k bodu 3/ v návaznosti na minulé zasedání informoval starosta, že po konzultaci s
právníkem byla podepsána dohoda o narovnání mezi obcí Mouchnice a Romanem
Vaňkem, co se týká kulturních a společenskcýh akcí, tak prob ěhla akce pod názvem
Novoroční česnečka u Andílka s účastí 37 občanů.
K bodu 4/ účetní obce Zdenka Elznerová dala na vědomí zastupitel ům rozpo čtové
opatření č. 14/2017, které schválil starosta obce – jedná se pouze o přesuny v rámci
rozpočtu, bez navýšení rozpočtu.
K bodu 5/ účetní obce Zdenka Elznerová seznámila přítomné s návrhem rozpo čtového
opatření č. 1/2018-jedná se o navýšení příjmové a výdajové části rozpo čtu ve výši
26.300 Kč – prezidentské volby. Starosta navrhuje schválení rozpo čtového opat ření č.
1/2018 a dává hlasovat. Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 2/I/2018: Zastupitelstvo obce schválilo rozpo čtové opat ření č. 1/2018 –
navýšení rozpočtu o 26.300 Kč – prezidentské volby.
K bodu 6/ starosta navázal na informace z předchozích zasedání, kdy zastupitelé
projednávali možnost odkupu pozemků do vlastnictví obce Mouchnice. Jedná se o
pozemky pod cestou za hřištěm, kolem dráhy: p.č. 379/35 o vým ěře 35m2 /ostatní
plocha – komunikace/ vlastník paní Jitka Soldánová, p.č. 379/36 o výměře 161 m2 /orná
půda/ vlastník Sladký Miloš, p.č. 524/120 o výměře 151 m2 / trvalý travní porost/
vlastník Sladký Miloš, p.č. 379/20 o výměře 173 m2 /ostatní plocha – komunikace/
vlastník Sladký Miloš, p.č. 150/3 o výměře 382 m2 /orná půda/ vlastník Sladký Miloš
Dále se jedná o pozemky pod záchytnou jámou a přilehlé komunikace : vlastník Magda
Šulovská a Jan Šulovský p.č. 1393/9 o výměře 212 m2 ostatní plocha-komunikace,
1393/60 o výměře 148 m2 orná půda a část pozemku p.č. 1393/20 ostatní plochakomunikace, jejíž výměra bude určena dle geometrického zam ěření. Starosta navrhuje
zaměření pozemků, dojednání ceny, popř. vyhotovení znaleckého posudku. Navrhuje
hlasovat o pověření starosty k provedení úkonů vedoucích k odkupu.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 3/I/2018: Zastupitelstvo obce schválilo pověření starosty obce k
provedení úkonů vedoucích k odkupu pozemků. Jedná se o pozemky pod cestou
za hřištěm, kolem dráhy: p.č. 379/35 o výměře 35m2 /ostatní plocha –
komunikace/ vlastník paní Jitka Soldánová, p.č. 379/36 o vým ěře 161 m2 /orná
půda/ vlastník Sladký Miloš, p.č. 524/120 o výměře 151 m2 / trvalý travní porost/
vlastník Sladký Miloš, p.č. 379/20 o výměře 173 m2 /ostatní plocha – komunikace/
vlastník Sladký Miloš, p.č. 150/3 o výměře 382 m2 /orná p ůda/ vlastník Sladký
Miloš.
Dále se jedná o pozemky pod záchytnou jámou a přilehlé komunikace : vlastník
Magda Šulovská a Jan Šulovský p.č. 1393/9 o vým ěře 212 m2 ostatní plochakomunikace, 1393/60 o výměře 148 m2 orná půda a část pozemku p. č. 1393/20
ostatní plocha-komunikace, jejíž výměra bude určena dle geometrického zam ěření.
K bodu 7/ starosta navázal na informace z předchozích zasedání, kdy zastupitelé
projednávali zhotovení chodníků v části „Kaplánky“. V této části nevlastní obec pozemky
před domy. Starosta navrhuje hlasovat o pověření starosty k provedení úkon ů
vedoucích k zajištění uzavření smluv s jednotlivými vlastníky pozemku, kterých by se
zhotovení chodníků týkalo a zajištění zhotovení projektu. Hlasování: pro 6
zdržel se 0

proti 0

Usnesení č. 4/I/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starosty obce k
provedení úkonů vedoucích k zajištění zhotovení chodníků v části „Kaplánky“.
K bodu 8/ starosta seznámil přítomné s dalším postupem při rekonstrukci Komunitního
centra Mouchnice – navrhuje pokračovat rekonstrukcí v části Mate řské školy – ve
třídách. Dle projetku se bude jednat o zhotovení omítek, topení, dve ří, úpravu
průchodu mezi třídami, elektroinstalaci, snížení stropu, zhotovení podhled ů, zhotovení
dveří naproti vchodu do jídelny. Starosta navrhuje hlasovat o jeho pov ěření zajistit
podklady pro oslovení dodavatelů této akce. Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 5/I/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starosty obce k
zajištění podkladů pro oslovení dodavatelů další části rekonstrukce Komunitního
centra Mouchnice – tříd Mateřské školy.
K bodu 9/ starosta seznámil přítomné s problémem při údržbě hlavní silnice v p řípad ě
sněhových srážek, náledí apod. Správce komunikace dle názoru zastupitelstva
neprovádí údržbu řádně a efektivně. Komunikace není řádně odhrnuta a posypána.
Navrhuje vyvolat jednání a stav narovnat.
K bodu 10/ starosta vyzval zastupitele k sestavení plánu kulturních a společenských
akcí v roce 2018:
02/2018 Tradiční ostatky, 03/2018 Velikonoční zábava, 04/2018 Slet čarodějnic, 05/2018Vítání občánků a Den matek, 06/2018-Dětský den, 07/2018- Oslavy výro čí SDH
Mouchnice, Cyrilometodějská pouť, 10/2018 – Posezení se seniory, Zájezd na muzikál,
11/2018 Světluškový pochod, 12/2018 Rozsvěcení vánočního stromu, Besídka MŠ
K bodu 11/ diskuze – David Jelínek a David Machálek upozornili na možnost získání
dotace na pořízení dodávky pro zásahovou jednotku SDH Mouchnice -informace na
stránkách HZS Jihomoravského kraje
K bodu 12/ starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil veřejné zasedání
zastupitelstva obce.
V Mouchnicích dne 22.1.2018
Zapisovatel: Jana Kudličková
Ověřovatelé: Gustav Barák, David Machálek
Jiří Janovský, starosta obce Mouchnice

