Zápis z II. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice , konaného dne 20.2.2013 v 17 hod
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: členové zastupitelstva obce – viz prezenční listina, hosté
Program:
1/ Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů
2/Uskutečněné akce, splněné úkoly
3/ Inventarizační zpráva o inventarizaci majetku
4/Komunitní plán – střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku
5/Darovací smlouva – nákup sanitního vozu pro Nemocnici v Kyjově
6/Zpráva o bezpečnostní situaci v obci v roce 2012
7/ Plán oprav obecního majetku v roce 2013
8/ Podmínky pronájmu společenského domu
9/ Diskuze
10/ Závěr

K bodu 1/ Starosta obce přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo v počtu přítomných je
usnášeníschopné a zahájil veřejné zasedání. Zapisovatelem byla určena Jana Kudličková, ověřovateli
zápisu byli navrženi p.Lukáš Jelínek, p.Zdeněk Gregor. Hlasování –ověřovatelé: pro 6 proti 0 zdržel
se0
K bodu 2/ Sbor dobrovolných hasičů zorganizoval letošní Ostatky – ostatkový průvod a večerní
zábavu. Akce proběhla dobře. Členové zastupitelstva zajistí hudbu na Kácení máje 24.8.2013.
K bodu 3/ účetní obce – paní Elznerová předložila Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku obce
k 31.12.2012. Zastupitelstvo hlasovalo o schválení zprávy: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu 4/ starosta seznámil přítomné s návrhem - Komunitním plánem – střednědobým plánem
rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku, který vypracovalo a zastřešilo město Kyjov. Navrhuje hlasovat o
schválení Komunitního plánu: pro 6, proti 0, zdržel se 0
K bodu 5/ Starosta seznámil přítomné s žádostí o poskytnutí daru Nemocnici Kyjov na pořízení
nového sanitního vozu. Zastupitelstvo navrhuje poskytnout dar ve výši 25 kč na občana, tj. cca 10000
Kč celkem. Hlasování o schválení poskytnutí daru a pověření starosty podpisem darovací
smlouvy:pro 6 , proti 0, zdržel se 0
K bodu 6/ paní Kudličková seznámila přítomné se zprávou o bezpečnostní situaci v obci za rok 2012,
kterou vypracovalo oddělení Policie Bučovice. Zastupitelstvo obce navrhuje zahrnout do příštího
zpravodaje desatero prevence kriminality.

K bodu 7/ Zastupitelstvo obce projednalo plán oprav obecního majetku v roce 2013 . Jeho splnění
závisí na finančních možnostech.
Dokončení opravy chodníku na návsi od domu č.p. 102 po dům č.p. 97, další parkovací místa u domů,
oprava panelové cesty od domu č.p. 97 po dům č.p. 54, oprava místní komunikace od domu č.p. 24
k železničnímu přejezdu, vyvolání jednání o odkupu pozemku – cesty u mlýna, oplocení zahrady
společenského domu – sběrné místo, úklid kabin a okolí /svolání „sobotní brigády“/ Hlasování: pro
6 proti 0 zdržel se 0
K bodu 8/ Zastupitelstvo obce projednalo podmínky pro pronájem společenského domu: prostory
budou k dispozici od pátku večera do neděle dopoledne, akce v noci maximálně do 3 hod, pro
rizikové akce bude vybírána kauce 2000 Kč. Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
K bodu 9/
- starosta informoval o tom, že v průběhu jarních prázdnin bude probíhat malování MŠ, doplní se
potřebné osvětlení,
- David Mateleško informoval zastupitelstvo o stavu členů sboru dobrovolných hasičů a o jimi
pořádaných akcích – budou se podílet na organizaci dětského dne, účastní se okrskové soutěže.
- p. Ottová- stálé stížnosti na pobíhání psů v Mezírce-řeší vyhláška, majitelé psů budou upozorněni
v zpravodaji obce, dále stížnost paní Ottové na pracovnici České pošty s.p.-zastupitelstvo doporučuje
obrátit se přímo na Českou poštu s.p..
Usnesení z II.veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice dne 20.2.2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ zapisovatele zápisu Janu Kudličkovou, ověřovatele Lukáše Jelínka a Zdeňka Gregora
2/ inventarizační zprávu o inventarizaci majetku obce k 31.12.2012
3/ Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku
4/ poskytnutí daru Nemocnici Kyjov na zakoupení sanitního vozu
5/ plán oprav obecního majetku
6/ podmínky pronájmu společenského domu

V Mouchnicích dne 21.2.2013

Zapisovatel: Jana Kudličková
Ověřovatelé: Lukáš Jelínek, Zdeněk Gregor
Jiří Janovský, starosta obce

