Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Mouchnice konaného dne
14. 3. 2018 v 17 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: viz prezenční listina

omluveni: Ivana Hanáková

Program veřejného zasedání III/2018:
1/ Zahájení
2/ Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
3/ Úkoly z minulého zasedání
4/ Rozpočtové opatření č. 2/2018
5/ Výběr dodavatele akce Komunitní centrum Mouchnice – rekonstrukce herny a
ložnice Mateřské školy
6/ Projednání podmínek odkupu pozemků od pana Miloše Sladkého
7/ Inventarizace majetku obce 2017
8/ Příprava schůzky týkající se aktualizace územního plánu Mouchnice
9/ Projednání přípravy obce na platnost GDPR
10/ Žádost záchranné stanice volně žijících živo čichů Buchlovice o finan ční p říspěvek
11/ Zrušení kulturní akce
12/ Vnitřní směrnice 3/18 pro vedení účetnictví
13/ Plán veřejných zasedání zastupitelstva obce ve 2. čtvrtl. 2018
14/ Diskuze
15/ Závěr
1/ Zahájení – starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo v po čtu
přítomných je usnášeníschopné a zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce
Mouchnice.
2/ starosta obce seznámil přítomné s programem veřejného zasedání, zapisovatelem
určil paní Janu Kudličkovou a jako ověřovatele zápisu navrhuje pana Ivana Hanáková a
Simona Jáchimiáková. Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 1/III/2018: Zastupitelstvo obce Mouchnice schvaluje jako ověřovatele
zápisu pana Davida Jelínka a pana Gustava Baráka.
3/ úkoly z minulého zasedání – zadán požadavek na vyhotovení projektu „Chodníky
Kaplánky“ a projektu na rekonstrukci veřejného osvětlení „Kaplánky“ a „Jest řabská“, byly
zaměřeny pozemky k odkupu od paní Magdy Šulovské a pana Miloše Sladkého,
podána na Krajský úřad JmK žádost o dotaci na akci „Komunitní centrum Mouchnice –

rekonstrukce ložnice a herny MŠ“, proběha akce Mateřské školy - D ětský karneval –
účast obvyklá.
4/ paní Elznerová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2018, jedná se
pouze o přesuny v rámci rozpočtu a bylo schváleno starostou obce.
Usnesení č. 2/III/2018: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.
2/2018. Jedná se o přesuny v rámci rozpočtu, bez navýšení a bylo schváleno starostou
obce Mouchnice.
5/ starosta obce seznámil přítomné s cenovými nabídkami, které obec obdržela na
základě poptávek na provedení akce „Komunitní centrum Mouchnice – rekonstrukce
ložnice a herny“. Jedná se o tyto cenové nabídky:
MiRa Engeneering s.r.o. 599.548,00
Libor Kobzinek

568.856,00

Kauf-ELEKTRO s.r.o.

599.892,00

Starosta nechal hlasovat zastupitele o výběru dodavatele a pověření starosty obce
sepsáním smlouvy o dílo. Výsledek hlasování: Libor Kobzinek získal 5 hlas ů, MiRa
Engeneering s.r.o. získal 0 hlasů, Kauf-ELEKTRO s.r.o. získal 0 hlasů.
Usnesení č. 3/III/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele na provedení
akce „Komunitní centrum Mouchnice – rekonstrukce ložnice a herny“ - akci provede
Libor Kobzinek. Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starosty obce podpisem
smlouvy o dílo.
6/ Starosta obce předložil ke schválení návrh ceny za odkup pozemk ů od pana Miloše
Sladkého ve výši 33.895 Kč a pověření starosty podpisem smlouvy. Jedná se o pozemky:
p.č. 379/36 o výměře 161 m2 /orná půda/ vlastník Sladký Miloš za dohodnutou cenu
25 Kč/m2,
p.č. 524/120 o výměře 151 m2 / trvalý travní porost/ vlastník Sladký Miloš za
dohodnutou cenu 20 Kč/m2
p.č. 379/20 o výměře 173 m2 /ostatní plocha – ostatní komunikace/ vlastník Sladký
Miloš za dohodnutou cenu 100 Kč/m2,
p.č. 150/3 o výměře 382 m2 /orná půda/ vlastník Sladký Miloš za dohodnutou cenu
25 Kč/m2.
Dohodnutá cena je cenou obvyklou v době a místě schválení odkupu pozemk ů.

Usnesení č. 4/III/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení níže uvedených
pozemků za celkovou cenu ve výši 33.895 Kč, která byla stanovena dohodou a bude
vyplacena hotově prodávajícímu při podpisu smlouvy. Zastupitelstvo obce pov ěřuje
starostu obce zajištěním sepsání smlouvy a jejím podpisem. Náklady spojené s
vyhotovením smlouvy a zápisem do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Jedná se o pozemky:
p.č. 379/36 o výměře 161 m2 /orná půda/ vlastník Sladký Miloš za dohodnutou cenu
25 Kč/m2,
p.č. 524/120 o výměře 151 m2 / trvalý travní porost/ vlastník Sladký Miloš za
dohodnutou cenu 20 Kč/m2
p.č. 379/20 o výměře 173 m2 /ostatní plocha – ostatní komunikace/ vlastník Sladký
Miloš za dohodnutou cenu 100 Kč/m2,
p.č. 150/3 o výměře 382 m2 /orná půda/ vlastník Sladký Miloš za dohodnutou cenu
25 Kč/m2.
Dohodnutá cena je cenou obvyklou v době a místě schválení odkupu pozemk ů.
7/ paní Elznerová předložila k projednání inventarizační zprávu obce Mouchnice za rok
2017 a navrhuje hlasovat o schválení. Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 5/III/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační zprávu obce
Mouchnice za rok 2017.
8/ starosta navrhl termín konání schůzky k aktualizaci územního plánu Mouchnice,
kterého se účastní pracovníci stavebního úřadu MÚ Kyjov, pracovníci odboru životního
prostředí a územního plánování MÚ Kyjov a zpracovatel územního plánu Mouchnice
Ing. Arch. Dujka. Termín je stanoven na 28.3.2018 v 16 hod a bude sd ělen ob čan ům
prostřednictvím rozhlasu a webu obce.
9/ místostarosta obce navrhuje pověřit starostu zajištěním a podpisem smlouvy ve v ěci
GDPR – zajištění ochrany osobních údajů v působnosti obce. Hlasování: pro 5 proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 6/III/2018:

Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starosty zajištěním a

podpisem smlouvy ve věci GDPR – zajištění ochrany osobních údajů v působnosti obce.

10/ místostarosta obce seznámil přítomné s žádostí Záchranné stanice voln ě žijících
živočichů Buchlovice o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2018 a navrhuje hlasovat
o příspěvku ve výši 1000 Kč a o pověření starosty obce podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 7/III/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 1000 Kč Záchranné stanici volně žijících živo čichů Buchlovice a pov ěřuje starostu
obce podpisem darovací smlouvy.
11/ zastupitelstvo obce se dohodlo na zrušení plánované kulturní akce Velikono ční
zábava
12/ paní Elznerová předložila k projednání Vnitřní sm ěrnici 3/18 pro vedení ú četnictví.
Starosta navrhuje hlasovat o jejím schválení: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 8/III/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní směrnici pro vedení
účetnictví.
13/ starosta předložil ke schválení plán veřejných zasedání zastupitelstva obce
Mouchnice ve 2.čtvrtletí 2018 a navrhuje hlasovat:
18.4.2018 v 18 hod, 16.5.2018 v 18 hod, 13.6.2018 v 18 hod
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 9/III/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje termíny konání veřejných
zasedání zastupitelstva obce Mouchnice ve 2. čtvrtletí 2018: 18.4.2018 v 18 hod,
16.5.2018 v 18 hod, 13.6.2018 v 18 hod
14/ Diskuze – starosta seznámil přítomné s informací o poskytnutí p řísp ěvku na
zaměstnání jednoho uchazeče o zaměstnání a to od 3.4.2018.
15/ Závěr – starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil ve řejné zasedání
zastupitelstva obce Mouchnice.
V Mouchnicích dne 15.3.2018
Zapisovatel: Jana Kudličková
Ověřovatelé: Ivana Hanáková, Simona Jáchimiáková
Jiří Janovský, starosta obce Mouchnice

