Zápis z III. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice , konaného dne 20.3.2013 v 17 hod
Přítomni: členové zastupitelstva obce – viz prezenční listina, hosté
Program:
1/ Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů
2/ Úkoly z minulého zasedání, uskutečněné akce
3/ Stanovisko k havarijnímu stavu starého mostu
4/ Informace o schůzce místní akční skupiny Slovácko v pohybu
5/ Plán veřejných zasedání na 2.q 2013
6/ Diskuze
7/Závěr

k bodu 1/Starosta obce přivítal přítomné, zkonstatoval, že v počtu přítomných je zastupitelstvo
usnášeníschopné a zahájil veřejné zasedání. Zapisovatelem byla určena Jana Kudličková, jako
ověřovatelé zápisu byli navrženi Simona Jáchimiáková a Ivana Hanáková. Hlasování – ověřovatelé:
pro 7 proti 0 zdržel se 0
k bodu 2/ proběhl Dětský karneval Mateřské školy-organizace a účast výborná, starosta obce se sešel
se zástupci sboru dobrovolných hasičů – tématem bylo seznámení se s plánem činnosti sboru v roce
2013, činnost zásahové jednotky a spolupráce s obcí, proběhla schůzka se zástupci firmy, od které
obec zakoupí službu vytvoření geoportálu.
K bodu 3/ starosta obce seznámil přítomné, že informoval Správu a údržbu silnic o havarijním stavu
starého mostu. Vlastník mostu požaduje po obci vyjádření stanoviska k plánu likvidaci mostu. Po
projednání členy zastupitelstva navrhuje starosta hlasovat pro likvidaci mostu vlastníkem: pro 7 proti
0 zdržel se 0
K bodu 4/ Starosta informoval o průběhu schůzky místní akční skupiny Slovácko v pohybu a o
projednání zájmu obce o účast v této skupině i v letech 2014-2020.Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se
0
K bodu 5/ Místostarosta navrhuje termíny pro konání veřejných zasedání zastupitelstva obce ve 2. q
2013: 17.4.2013, 22.5.2013, 19.6.2013 vždy v 18 hod. Hlasování o termínech: pro 7 proti 0 zdržel se
0
K bodu 6/ Starosta zahájil diskuzi bodem o organizaci tradiční Velikonoční zábavy, která se bude
konat dne 30.3.2013-příprava sálu 29.3.2013, hraje Kozlovka.

Usnesení z III. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice dne 20.3.2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ ověřovatele zápisu Simonu Jáchimiákovou a Ivanu Hanákovou
2/ kladné stanovisko k likvidaci mostu
3/ účast obce v místní akční skupině Slovácko v pohybu v letech 2014-2020
4/ termíny konání veřejných zasedání zastupitelstva v 2.q 2013: 17.4.2013, 22.5.2013, 19.6.2013 vždy
v 18 hod
V Mouchnicích dne 21.3.2013

Zapisovatel: Jana Kudličková

Ověřovatelé: Simona Jáchimiáková, Ivana Hanáková

Jiří Janovský, starosta obce

