Zápis z III. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice konaného dne 20.3.2019 v 18
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 a úkolů z minulého zasedání
4/ návrh směrnice pro nakládání s osobními údaji pro zaměstnance a pro ostatní osoby
5/ organizace společenských akcí - potvrzení termínů, zajištění akce ze strany zastupitelů - Slet
čarodějnic, Pouťové oslavy
6/ návrh na schválení příspěvku na zapůjčení krojů
7/ informace k pokračování rekonstrukce Komunitního centa Mouchnice - budovy OÚ a MŠ oprava chodeb, dodání a montáž odpadní jímky
8/ žádost o odkup trezoru
9/ určení hodnotící komise pro výběr dodavatele akce "Rekonstrukce veřejného osvětlení obce
Mouchnice"
10/ diskuze
11/ 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 13.3.2019.
Další připomínky k bodu:
Předsedající navrhuje doplnit program zasedání o tyto body a upravit v návaznosti na to označení
bodů:
10/ žádost záchranné stanice živočichů Buchlovice o finanční příspěvek
11/ návrh rozpočtového opatření č. 2/2019
12/ inventarizační zprávy MŠ Mouchnice a obce Mouchnice 2018
13/ výsledek hospodaření MŠ Mouchnice za rok 2018
14/ různé
15/ diskuze
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16/ závěr
Návrh usnesení č. 1/III/2019: Zastupitelstvo obce 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:David Mateleško, Jiří Janovský
Návrh usnesení č. 2/III/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu:
David Mateleško, Jiří Janovský
Hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se

0

Usnesení bylo

přijato.

K bodu 3
Kontrola usnesení z minulého zasedání, hodnocení akcí:
- proběhly Ostatky pořádané SDH Mouchnice:
- proběhl dětský karneval, poděkování za pomoc zastupitelek, tradiční účast
- proběhla beseda s Ivou Trhoňovou a ochutnávka mouchnických buchet, pěkná účast, 18
výborných vzorků k ochutnání, účastníci vybrali „nejlepší“ vzorky a ty byly oceněny věcnou cenou
- byly podány žádosti o dotace – na Krajský úřad a na MMR
- opraven havarijní stav kanalizace na „Drahách“ a dodatečně také havarijní stav kanalizační vpusti
za zahradou manželů Sladkých, parc.č.1999/1
- hřiště-odstranění závad David Machálek
Další připomínky k bodu:
- zajistit rošt kanalizační vpusti, zajistit nátěr prvků na dětském hřišti

k bodu 4
Předsedající seznámila přítomné s návrhem směrnic pro nakládání s osobními údaji a navrhuje
hlasovat o jejich schválení. Jedná se o směrnice stanovující opatření a pravidla, aby nemohlo dojít k
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití. Jedná se o směrnici
ve vztahu k zaměstnancům obce a o směrnici ve vztahu k ostatním osobám.
Další připomínky k bodu: bez připomínek
Návrh usnesení č. 3/III/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici pro nakládání s osobními
údaji zaměstnanců obce a směrnici pro nakládání s osobními údaji ostatních osob.
Hlasování: pro 6

2

proti 0

zdržel se

0

Usnesení bylo

přijato.

K bodu 5
Předsedající navázala na projednání pořádání akcí pro občany v roce 2019. Na minulém zasedání
toto nebylo dořešeno, zastupitelé zjišťovali časové možnosti dle svého pracovního a soukromého
programu. Členové SDH Mouchnice potřebovali dořešit zda zajistí bufet na Sletu čarodějnic
27.4.19 a zda zajistí bufet na pouťových oslavách a bufet a pořádání pouťové zábavy 5.7.2019.
Předsedající vyzvala zastupitele k průběžné komunikaci ohledně záležitostí týkajících se obce.
Nyní vyzvala zastupitele k zajištění akcí:
1/ Slet čarodějnic 27.4.2019:
-nachystání kotle,lavic,vatra – zajistí David Mateleško
-kotel,prodej masa – Jana Kudličková, Jiří Janovský a výpomoc občanů
-tombola,hudba – Ivana Hanáková, Miriam Elznerová
-špekáčky,soutěže pro děti – David Machálek, David Jelínek
-bufet – SDH Mouchnice
2/ Pouťové oslavy, Krojovaný průvod 5.7.2019
- občerstvení během dne – SDH Mouchnice
- pouťová zábava, hudba, bufet – SDH Mouchnice
- tombola - krojovaní
- májka, břízky, podium – členové zastupitelstva+zaměstnanci obce+krojovaní
Další připomínky: začátek akce Slet čarodějnic v 16 hod, drobné věcné příspěvky do tomboly.
Diskuze ke krojovanému průvodu 5.7.2019- zastupitelé navzájem diskutovali o tom, že krojovaní
účastníci průvodu by se měli účastnit v krojích i večerní zábavy a nacvičit večerní program. David
Machálek a David Mateleško program pouze v rámci průvodu považují i nadále za nedostatečný.
Ivana Hanáková a Jana Kudličková vysvětlily, že časové možnosti těch, kteří projevili zájem o účast
v průvodu nedovolují nacvičovat další program. Předsedající vyjádřila názor, že na zajištění
programu pro kulturní akce je třeba se organizačně podílet v rámci celého zastupitelstva, což se v
případě krojovaného průvodu nedělo.
David Machálek sdělil, že SDH Mouchnice připravuje na prázdniny akci pro děti s promítáním.
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k bodu 6
Předsedající navrhuje v souvislosti s pořádáním Krojovaného průvodu obcí v rámci pouťových
oslav dne 5.7.2019 poskytnout tak jako v předchozích letech příspěvek na zapůjčení krojů.
Seznámila Ivana Hanáková: účastník krojovaného průvodu uhradí vlastní příspěvek na kroj ve výši:
500 Kč – v případě zapůjčení svátečního kroje, 300 Kč – v případě zapůjčení polosvátečního kroje,
300 Kč – mužský kroj, 100 Kč – dětský kroj, 100 Kč – sklepník.
Zbytek půjčovného – částka se liší v závislosti na kvalitě kroje, by byl uhrazen z příspěvku obce.
Návrh usnesení č. 4/III/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na zapůjčení krojů v
souvislosti s pořádáním Krojovaného průvodu v rámci pouťových oslav dne 5.7.2019 ve výši
doplatku rozdílu mezi úhradou účastníka a ceny půjčovného za kroj na základě vystavené
faktury za půjčovné .
Hlasování: pro 4 proti 2

zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu 7
Předsedající seznámila přítomné s informacemi k pokračování rekonstrukce budovy Komunitního
centra Mouchnice – oprava chodeb a schodiště, zhotovení odpadní jímky. Navrhuje do konce
března zveřejnit výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice obce.
Jedná se o stavební práce – omítky,podlahy,podhledy a osvětlení a zhotovení odpadní jímky v ceně
cca 650.000 Kčvč. DPH.
Další připomínky: bez připomínek

k bodu 8
Předsedající seznámila s žádostí o odkup trezoru v majetku obce Mouchnice – žádost poslal p.
Pavel Farkaš a nabízí za trezor částku 3990 Kč.
Další připomínky: Zastupitelé navrhují zjistit reálnou cenu, za kterou by bylo možno trezor prodat.
Rozhodnuto bude na dalším veřejném zasedání zastupitelstva.
K bodu 9
Předsedající seznámila přítomné se zveřejněním výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu na dodání stavebních prací „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Mouchnice“.
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Výzva k podání nabídek byla zveřejněna na portálu zadavatele a na webových stránkách obce,
konkrétní dodavatelé nebudou osloveni. V souvislosti s výběrem dodavatele je třeba určit hodnotící
komisi, která doporučí zastupitelstvu obce dodavatele této zakázky na základě vyhodnocení
doručených nabídek. Jednání hodnotící komise proběhne 2.4.2019 v 16 hod:
Navržení členové hodnotící komise: Jiří Janovský, Jana Kudličková, Ivana Hanáková, David
Machálek a David Mateleško – hodnotící komise se sejde v počtu min. 3 členů.
Další připomínky: bez připomínek
Návrh usnesení č. 5/III/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje způsob zveřejnění výzvy k podání
nabídek a složení hodnotící komise pro účely výběru dodavatele stavebních prací při akci
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Mouchnice“: Jiří Janovský, Jana Kudličková,
Ivana Hanáková, David Machálek a David Mateleško, na jednání hodnotící komise je nutná
účast min. 3 členů.
Hlasování: pro 6 proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu 10
Předsedající seznámila přítomné s žádostí záchranné stanice živočichů Buchlovice o finanční
příspěvek. V předchozích letech obec přispívala 1000 Kč ročně na činnost záchranné stanice za
účelem zajištění pomoci obci při řešení nálezů zraněných živočichů.
Další připomínky:bez připomínek
Návrh usnesení č. 6/III/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 1000 Kč
na činnost záchranné stanice živočichů Buchlovice a pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
Hlasování: pro 6

proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu 11
účetní obce paní Elznerová seznámila s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2019. Jedná se o
přesuny v rámci rozpočtu bez navýšení rozpočtu.
Návrh usnesení č. 7/III/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019.
Jedná se o přesuny v rámci rozpočtu, bez navýšení rozpočtu.
Hlasování: pro 6
K bodu 12
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proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo

přijato.

účetní obce paní Elznerová předložila inventarizační zprávy Mateřské školy v Mouchnicích a obce
Mouchnice za rok 2018 a navrhuje jejich schválení.
Návrh usnesení č. 8/III/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační zprávu Mateřské
školy za rok 2018 a inventarizační zprávu obce Mouchnice za rok 2018.
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se

0

Usnesení bylo

přijato.

K bodu 13
Předsedající předložila sdělení Mateřšké školy v Mouchnicích o výsledku hospodaření v roce 2018.
Výsledkem hospodaření je 0 Kč a předsedající navrhuje schválit výsledek hospodaření.
Další připomínky: bez připomínek
Návrh usnesení č. 9/III/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření Mateřské
školy v Mouchnicích příspěvkové organizace za rok 2018 ve výši 0 Kč.
Hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

K bodu 14
Různé:
-podložit plynový sporák ve společenském domě
-objednat další kontejner na plast /pro lokalitu „Jestřabská“
-zjistit informace k určení způsobu parkování v lokalitě „Jestřabská“
-zajistit hrnce do společenského domu
k bodu 15
Diskuze: bez příspěvků
k bodu 16
závěr
Předsedající poděkovala přítomným za účast a ukončila veřejné zasedání.
V Mouchnicích 20.3.2019
Zapisovatel: Ivana Hanáková

Ověřovatelé: David Mateleško, Jiří Janovský
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Jana Kudličková, starostka obce
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