Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Mouchnice konaného dne
19. 9. 2018 v 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: viz prezenční listina
Program veřejného zasedání VIII/2018:
1/ Zahájení
2/ Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
3/ Úkoly z minulého zasedání
4/ Výzva k účasti na sbírce pro zadluženou obec
5/ Zachování železničního přejezdu
6/ Záměr prodeje majetku Obce Mouchnice
7/ Uzavírání dohod o provedení práce s členy zastupitelstva
8/ Problém stížností na rušení nočního klidu při soukr.akcích ve spol.dom ě
9/ Návrh na zhotovení projektu ozelenění školní zahrady
10/ Rozpočtové opatření č. 8/2018
11/ Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů
12/ Darovací smlouva – dar pro Kyjovské Slovácko v pohybu
13/ Diskuze
14/ Závěr
k bodu 1/ starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo v po čtu p řítomných
je usnášeníschopné a zahájil veřejné zasedání zastupitelstva
k bodu 2/ starosta určil zapisovatelem paní Janu Kudličkovou a jako ov ěřovatele zápisu
navrhl paní Ivanu Hanákovou a pana Davida Jelínka Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 1/VIII/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje jako ov ěřovatele zápisu paní
Ivanu Hanákovou a pana Davida Jelínka.
K bodu 3/
- zastupitelstvo obce poblahopřálo občanovi, který se dožil 100 let
- byl zadán požadavek na zhotovení projektu na vybudování nového chodníku v části
„Kaplánky“ a na zhotovení zařízení na sušení hasičských hadic v hasičské zbrojnici,
- starosta pokračuje v zjišťování možnosti nákupu komunální techniky a jejího
financování.

k bodu 4/ místostarosta obce seznámila zastupitele s žádostí o p řipojení se k ve řejné
sbírce pro zadluženou obec Prameny, zastupitelstvo žádost projednalo a navrhuje
hlasovat.
Hlasování: pro 0 proti 7 zdržel se 0
Usnesení č. 2/VIII/2018: Zastupitelstvo obce neschvaluje p řipojení obce k ve řejné
sbírce pro obec Prameny.
k bodu 5/ starosta obce seznámil zastupitele s pokra čováním ve v ěci zrušení
železničního přejezdu v části Haluzice /viz minulé zasedání zastupitelstva/. Stanovisko
obce je nadále ve smyslu zachování přejezdu, popřípadě pokud by byl zrušen, vytvo ření
jiného rovnocenného přístupu k pozemkům v okolí sou časného p řejezdu sm ěrem k
lokalitě Křivousy.
K bodu 6/
starosta seznámil zastupitele s žádostí o odkup pozemk ů a most ů, kterou zaslala
společnost Lesy České republiky s.p.. Navrhuje projednat zám ěr prodeje pozemk ů a
mostů ve vlastnictví obce. Cena by byla stanovena na základě znaleckého posudku.
Podmínkou prodeje je úhrada veškerých nákladů spojených s prodejem, úhrada
znaleckých posudků a vyhotovení administrativy kupujícím. Další podmínkou je smluvní
zajištění průchodu a průjezdu občanů obce Mouchnice a majitel ů nemovitostí v lokalit ě
Haluzice po pozemcích a mostech uvedených v záměru.
Jedná se o tento majetek:
lokalita 1/
Ovčí mostek v k.ú. Snovídky a s ním související pozemky:
-p.č. 848, trvalý travní porost o výměře 285 m2
-p.č. 847/20, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 186 m2
-p.č. 847/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3148 m2
lokalita 2/
Most u lesních porostů ve správě LS Buchlovice a s ním související pozemky
-p.č. 2015, ostatní plocha o výměře 2688 m2, část o výměře cca 750 m2
-p.č. 939/6, ostatní plocha, neplodná plocha o výměře 342 m2
-p.č. 2016, ostatní plocha, ostatní komunikace, o vým ěře 5158 m2, část o vým ěře cca
510 m2
Starosta navrhuje hlasovat o schválení záměru prodeje. Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel
se 0

Usnesení č. 3/VIII/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje zám ěr prodeje majetku obce
Mouchnice:
lokalita 1/
Ovčí mostek v k.ú. Snovídky a s ním související pozemky:
-p.č. 848, trvalý travní porost o výměře 285 m2
-p.č. 847/20, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 186 m2
-p.č. 847/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3148 m2
lokalita 2/
Most u lesních porostů ve správě LS Buchlovice a s ním související pozemky
-p.č. 2015, ostatní plocha o výměře 2688 m2, část o výměře cca 750 m2
-p.č. 939/6, ostatní plocha, neplodná plocha o výměře 342 m2
-p.č. 2016, ostatní plocha, ostatní komunikace, o vým ěře 5158 m2, část o vým ěře
cca 510 m2
Cena bude stanovena na základě znaleckého posudku. Podmínkou prodeje je
úhrada veškerých nákladů spojených s prodejem, úhrada znaleckých posudk ů a
vyhotovení

administrativy

kupujícím.

Další

podmínkou

je

smluvní

zajišt ění

průchodu a průjezdu občanů obce Mouchnice a majitelů nemovitostí v lokalit ě
Haluzice po pozemcích a mostech uvedených v záměru.
Záměr prodeje bude vyvěšen na úřední desce.
K bodu 7/ starosta obce navrhuje hlasovat o schválení uzavření dohody o provedení
práce s členem zastupitelstva panem Gustavem Barákem na provedení oprav veřejného
osvětlení Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 4/VIII/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření

dohody o

provedení práce s členem zastupitelstva obce Mouchnice panem Gustavem
Barákem na provedení oprav veřejného osvětlení.
K bodu 8/ místostarosta obce seznámila zastupitele se stížnostmi ob čan ů, kdy je p ři
některých soukromých akcích pořádaných ve společenském dom ě, narušován no ční
klid. Místním rozhlasem bylo vyhlášeno, že pokud se občané cítí rušení v dob ě no čního
klidu, mají právo zavolat Policii ČR, která jejich stížnost prošet ří. Obec p ředá uživatel ům
společenského domu písemné sdělení o nutnosti dodržování nočního klidu, které bylo
doposud sdělováno pouze ústně.

K bodu 9/ místostarosta obce seznámila zastupitele s možností podání žádosti o dotaci
na ozelenění školní zahrady. Jako podklad pro podání žádosti by bylo t řeba nechat
zpracovat projekt za cenu cca 20000 Kč. Zastupitelé projednali návrh a p řevážil názor,
že vzhledem k velikosti zahrady není nutné projekt zpracovat a ozelen ění bude v
budoucnu provedeno bez projektu a vyřizování dotace.
K bodu 10/ účetní obce paní Elznerová předložila zastupitelstvu návrh rozpo čtového
opatření č. 8/2018 – jedná se o navýšení výdajové části rozpočtu ve výši celkem 345000
Kč a zapojení financování ve výši 345000 Kč. Dále přesuny v rámci rozpočtu.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 5/VIII/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpo čtové opat ření č.
8/2018, jedná se o navýšení výdajové části rozpočtu ve výši celkem 345.000 K č a
zapojení financování ve výši 345.000 Kč. Dále přesuny v rámci rozpočtu.
k bodu 11/ účetní obce paní Elznerová seznámila přítomné s návrhem dodatku č. 1 k
veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému
územní identifikace, adres a nemovitostí sepsané dne 14.11.2013 mezi ú častníky Obec
Mouchnice a Město Kyjov. Předmětem dodatku je stanovení výše odm ěny 150 K č za
každý provedený úkon na základě plnění podle čl. III smlouvy. Starosta obce navrhuje
hlasovat o schválení. Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 6/VIII/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k ve řejnoprávní
smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí sepsané dne 14.11.2013 mezi ú častníky Obec
Mouchnice a Město Kyjov. Předmětem dodatku je stanovení výše odm ěny 150 K č
za každý provedený úkon na základě plnění podle čl. III smlouvy.
K bodu 12/ starosta seznámil zastupitele s návrhem darovací smlouvy o poskytnutí
daru pro Kyjovské Slovácko v pohybu ve výši 6280 Kč pro účely podpory činnosti MAS.
Navrhuje hlasovat o schválení. Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 7/VIII/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu mezi Obec
Mouchnice a KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU o poskytnutí finan čního daru ve
výši 6280 Kč pro účely podpory činnosti MAS a pověřuje starostu obce podpisem
darovací smlouvy.

K bodu 13/ - proběhnou volby do zastupitelstva obce 5.-6.10.2018
k bodu 14/ starosta obce ukončil veřejné zasedání, vzhledem k tomu, že se jednalo o
poslední zasedání v tomto složení, poděkoval všem zastupitelům za jejich činnost.
Zvláštní poděkování patřilo panu Gustavu Barákovi, dlouholetému členovi zastupitelstva,
který již do dalších voleb nekandiduje.
V Mouchnicích 19.9.2018
Zapisovatel: Jana Kudličková
Ověřovatelé: Ivana Hanáková, David Jelínek
Jiří Janovský
starosta obce

