Zápis z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice konaného dne 20. 2. 2019 v 19 hod
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni: viz prezenční listina
Předsedající: Jana Kudličková
Návrh programu:
1/ Zahájení, program
2/ Určení zapisovatele, volba ověřovatelů
3/ Kontrola usnesení z minulého zasedání
4/ Organizace akcí v roce 2019
5/ Návrh smlouvy o vývozu odpadních vod – VaK Hodonín a.s.
6/ Návrh pojištění – odpovědnost zastupitelů, strojní pojištění, pojištění členů JSDH
Mouchnice
7/ Složení JSDH – aktualizace
8/ Informace – nabídka dlužeb zajištění GDPR
9/ Rozpočtové opatření č. 1/2019
10/ SÚS JmK – žádost o vyjádření ke změně technologie posypu
11/ Nemocnice Kyjov – žádost o finanční příspěvek na nákup sanitky
12/ Žádost o poskytnutí dotace z prostředků MMR na opravu budovy Komunitního centra
13/ Různé
14/ Diskuze
15/ Závěr
K bodu 1
Předsedající přivítala přítomné, konstatovala, že zastupitelstvo v počtu přítomných je
usnášeníschopné, zahájila veřejné zasedání a navrhla program veřejného zasedání, který byl
zveřejněn dne 13.2.2019.
Další připomínky k bodu: žádné připomínky
Návrh usnesení č. 1/II/2019: Zastupitelstvo obce Mouchnice schvaluje program veřejného
zasedání
Hlasování: pro 6
proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu 2
Předsedající určila zapisovatelem paní Ivanu Hanákovou.
Jako ověřovatele navrhuje: Miriam Elznerová, David Machálek
Návrh usnesení č. 2/II/2019: Zastupitelstvo obce Mouchnice schvaluje jako ověřovatele
zápisu Miriam Elznerová, David Machálek.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu 3
Předsedající konstatovala, že usnesení z minulého zasedání jsou průběžně plněna.
Proběhla akce Posezení se seniory-účast 25 seniorů, poděkování za organizaci zastupitelkám.
Další připomínky k bodu: žádné připomínky.
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K bodu 4
Předsedající vyzvala zastupitele k organizaci akcí v roce 2019
• 2.3.19 od 11 hod Ostatky – SDH Mouchnice
•

9.3.19 od 14 hod Dětský karneval, příspěvky do tomboly, zajistit z řad zastupitelů pomoc
u vstupného a tomboly, zajistit z řad zastupitelek obsluhu v bufetu

•

16.3.19 Mouchnická buchta + beseda s Ivou Trhoňovou jako autorkou knih,od 14 hod

•

27.4.19 Slet čarodějnic od 16 hod, SDH Mouchnice do dalšího zasedání sdělí, zda zajistí
bufet, prozatím členové zastupitelstva nemohou potvrdit účast z důvodu možných
soukromých nebo pracovních záležitostí

•

11.5.2019 od 15 hod Vítání občánků a Den matek

•

5.7.2019 Pouťové oslavy – Krojované hody- Ivana Hanáková zjistí zájem občanů,
připomínka David Machálek – domnívá se, že finanční náklady na zapůjčení krojů jsou
vysoké a pokud krojovaní zajistí program pouze formou průvodu po obci, není to
dostačující, SDH Mouchnice do dalšího zasedání sdělí zda zajistí bufet a hudbu.

•

září – prosinec 2019: posezení a besedy pro seniory, muzikál, vánoční strom, besídka MŠ,
novoroční polévka, SDH Mouchnice – branný závod v květnu, silvestrovský fotbal +
popř.akce ve spolupráci s MŠ.
Další připomínky k bodu: Další termíny a zapojení zastupitelů do jednotlivých akcí bude
popř.doplněno a upřesněno.
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------k bodu 5
Předsedající seznámila přítomné s návrhem smlouvy o dílo na odvoz, příjem a čištění odpadních
vod s odpovědnou osobou Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. z jímky budovy Komunitního
centra Mouchnice.
Další připomínky k bodu: bez připomínek
Návrh usnesení č. 3/II/2019: Zastupitelstvo obce Mouchnice schvaluje smlouvu o dílo na
odvoz, příjem a čištění odpadních vod mezi Obcí Mouchnice a společností Vodovody a
kanalizace Hodonín a.s. a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------k bodu 6
Předsedající předložila k projednání bod, který byl již zařazen na minulé zasedání a zastupitelé si
vyžádali podklady, po jejich prostudování proběhne nyní hlasování. Jedná se o návrh pojištění
odpovědnosti zastupitelů a strojního pojištění komunální techniky.
Další připomínky k bodu: David Machálek předložil ke srovnání nabídku pojišťovny Direct –
konstatoval, že nabídky jsou téměř shodné.
Návrh usnesení č. 4/II/2019: Zastupitelstvo obce Mouchnice schvaluje uzavření pojistné
smlouvy odpovědnosti zastupitelů obce Mouchnice u pojišťovny Kooperativa a.s..
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení č. 5/II/2019: Zastupitelstvo obce Mouchnice schvaluje uzavření pojistné
smlouvy na strojní pojištění komunální techniky STIGA u pojišťovny Kooperativa a.s..
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
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Předsedající navrhla na příštím veřejném zasedání projednat možnost pojištění členů JSDH
Mouchnice.
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu 7
Předsedající vyzvala velitele JSDH Mouchnice pana Davida Mateleška, aby seznámil přítomné s
aktualizací složení JSDH. V aktualizovaném složení bude jednotka zásahuschopná od 1.4.2019.
Další připomínky k bodu: starostka obce předá veliteli jednotky formuláře k zajištění
administrativy jednotky.
Návrh usnesení č. 6/II/2019: Zastupitelstvo obce Mouchnice schvaluje ke dni 1.4.2019
složení JSDH Mouchnice-viz příloha zápisu.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu 8
Předsedající seznámila přítomné s nabídkou služeb zajištění služeb pověřence GDPR od SMS
ČR. Jedná se o služby za podstatně výhodnější měsíční paušální částku oproti měsíčnímu
paušálu, který je obci Mouchnice a Mateřské škole Mouchnice účtován současným dodavatelem
těchto služeb.
Dále informovala, že dne 21.2.2019 proběhne jednání se zástupci současného dodavatele o
možnosti snížení ceny. Předsedající navrhuje, aby v případě, že nedojde k zásadnímu snížení
ceny, byla dosavadní smlouvy vypovězena a uzavřena s novým dodavatelem.
Další připomínky k bodu: bez připomínek
Návrh usnesení č. 7/II/2019: Zastupitelstvo obce Mouchnice schvaluje, že pokud současný
dodavatel služeb pověřence GDPR nepřistoupí k zásadnímu snížení ceny za poskytované
služby, bude uzavřena na poskytování služeb pověřence GDPR smlouva s novým
dodavatelem dle nabídky SMS ČR. Dále zastupitelstvo pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu 9
Předsedající vyzvala účetní obce paní Zdenku Elznerovou, aby přítomné seznámila s návrhem
rozpočtového opatření č. 1/2019. Jedná se pouze o přesuny v rámci rozpočtu, nedochází k
navýšení rozpočtu.
Další připomínky k bodu: bez připomínek
Návrh usnesení č. 8/II/2019: Zastupitelstvo obce Mouchnice schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2019.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu 10
Předsedající seznámila přítomné s žádostí SÚS JmK o stanovisko obce k používání chemického
posypu komunikací, které leží v katastru obce Mouchnice – jedná se o změnu technologie na
chemický posyp prováděný kamennou solí skrápěnou solným roztokem.
Další připomínky k bodu:
Návrh usnesení č. 9/II/2019: Zastupitelstvo obce Mouchnice schvaluje vydání kladného
stanoviska obce ke změně technologie na chemický posyp prováděný kamennou solí
skrápěnou solným roztokem.
Hlasování: pro 6 roti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

K bodu 11
Předsedající seznámila přítomné s žádostí Nemocnice Kyjov o poskytnutí příspěvku ve výši
20 Kč za občany na nákup sanitky v rámci obměny vozového parku.
Další připomínky k bodu: bez připomínek
Návrh usnesení č. 10/II/2019: Zastupitelstvo obce Mouchnice schvaluje poskytnutí
příspěvku pro Nemocnici Kyjov, příspěvkovou organizaci na nákup sanitky ve výši 20 Kč
za občana.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu 12
Předsedající sdělila, že projednání bodu č. 12 je bezpředmětné, neboť žádost by nesplnila
podmínky dotačního titulu.
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu 13
Různé
1/ předsedající vyzvala ke stanovení termínů konání veřejných zasedání zastupitelstva obce ve
2.pololetí 2019: 17.4.2019 v 18 hod, 15.5.2019 v 18 hod, 19.6.2019 v 18 hod
Návrh usnesení č. 11/II/2019: Zastupitelstvo obce Mouchnice schvaluje termíny konání
veřejných zasedání zastupitelstva obce Mouchnice ve 2.pol.2019:17.4.2019 v 18 hod,
15.5.2019 v 18 hod, 19.6.2019 v 18 hod
Hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

2/ předsedající seznámila přítomné s výsledkem revize dětského hřiště, je třeba odstranit 2
závady dle protokolu. Současně se dotázala zastupitelů -přítomný David Machálek, kteří mají za
úkol provádět pravidelné kontroly hřiště, zda provádí záznamy v deníku.
Závady lze dle revizního technika provést svépomocí a udělat o jejich odstranění záznam do
deníku.
Další připomínky k bodu: Miriam Elznerová se dotázala na možnost umístění lavičky na dětském
hřišti – předsedající sdělila, že z důvodu bezpečnosti to není možné, protože plocha na dětském
hřišti je využita s ohledem na dodržení volné plochy okolo jednotlivých prvků.
Dále Miriam Elznerová sdělila, že je porušeno ukotvení plotu-David Machálek prověří a zajistí
opravu v rámci kontroly hřiště.
3/ předsedající seznámila přítomné s nutností opravy havarijního stavu kanalizace v části Drahy.
Část kanalizace je ve stavu, kdy hrozí při větších srážkách zaplavení lokality Drahy. Starostka
obce oslovila dodavatele, který zaslal nabídku prací při provedení opravy. V nabídce je
uvažováno s výměnou potrubí v délce 6m, zřízení nového objektu ze základových tvárnic s
usazovacím prostorem, délka objektu 4m, šířka 1m, úprava nátoku do objektu včetně opravy cca
10m komunikace do lesa, odvoz výkopku je uvažován k uložení na určené místo obcí.
Předběžná cena opravy havarijního stavu činí 145.239 bez DPH.
Další připomínky k bodu: předsedající požádala Jiřího Janovského, aby zastupitelům vysvětlil
technický postup.
Návrh usnesení č. 12/II/2019: Zastupitelstvo obce Mouchnice schvaluje provedení opravy
havarijního stavu části kanalizace v lokalitě Drahy dodavatelem VHS – stavby Vyškov
s.r.o. za cenu dle cenové nabídky ve výši 145.239 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce
zasláním objednávky a podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
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4/ předsedající seznámila přítomné s tím, že kontrolní a finanční výbor provedl v 12/2018
kontrolu zápisů zastupitelstva a vyzvala členy k seznámení zastupitelů se zápisy z kontrol.
Předsedající se obrátila na předsedu kontrolního výboru Davida Machálka s připomínkou k
uvedení výrazu „koaliční dohoda“ v zápisu a s žádostí o dovysvětlení obsahu usnesení.
5/ David Mateleško jako velitel jednotky SDH Mouchnice navrhuje podat žádost o finanční
podporu v oblasti podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na
období 2017-2020,rok 2019 z rozpočtu Jihomoravského kraje. Jednalo by se o finanční podporu
na dokoupení věcných prostředků požární ochrany – plovoucí motorové čerpadlo v ceně cca
35000 Kč.
Návrh usnesení č. 13/II/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o finanční
podporu v oblasti podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje
na období 2017-2020,rok 2019 z rozpočtu Jihomoravského kraje. Jedná se o finanční
podporu na dokoupení věcných prostředků požární ochrany – plovoucí motorové čerpadlo.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 14
Diskuze
1/ předsedající se domluvila s Davidem Machálkem, že je třeba co nejdříve odeslat technické
podmínky nového DA pro jednotku SDH Mouchnice
2/ David Mateleško se dotázal na připojení internetu ve SD – předsedající odpověděla, že se
nejedná o veřejné zařízení, ale prvotně má sloužit pro účely obce
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu č. 15
Závěr – předsedající poděkovala přítomným za účast a ukončila veřejné zasedání.

Zapisovatel: Ivana Hanáková
Ověřovatelé: Miriam Elznerová, David Machálek
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Jana Kudličková, starostka obce
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