Zápis z V.veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22.5.2013 v 18 hod
Přítomni: členového zastupitelstva
Program:
1/ Zahájení, určení zapisovatel e, volba ověřovatelů
2/ Úkoly z minulého zasedání, proběhlé akce
3/ Smlouva o dodávce plynu – společnost RWE a.s.
4/ Dopis: Ověření zájmu o majetkovém vypořádání pozemků se společností Povodí Morava s.p.
5/ Probíhající oprava chodníků a zhotovení odstavných ploch na návsi
6/ Rozpočtové opatření 2/2013
7/ Schválení výsledku hospodaření Mateřské školy v Mouchnicích , příspěvkové organizace za rok
2012
8/ Diskuze

1/ Starosta zahájil veřejné zasedání, konstatoval, že zastupitelstvo v počtu přítomných je usnášení
schopné. Zapisovatelem určil paní Janu Kudličkovou a jako ověřovatele navrhuje pana Lukáše Jelínka
a pana Zdeňka Gregora. Hlasování – navržení ověřovatele: pro 7 proti 0 zdržel se 0
2/ Od posledního veřejného zasedání proběhl Slet čarodějnic s výbornou účastí, dále Oslava dne
matek s vítáním občanků, také proběhlo úspěšně, uskutečnila se veřejná brigáda na hřišti – bohužel
s malou účastí, byl připraven a vydán zpravodaj obce Mouchnice .
3/ Starosta předložil návrh dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu na období od
23.5.2013 na dobu 2 let. Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy a starosta navrhuje hlasovat
pro uzavření dodatku ke smlouvě. Pro 7 proti 0 zdržel se 0
4/ starosta seznámil přítomné s dopisem Povodí Moravy s.p., ve kterém tato společnost žádá o
vyjádření potvrzení našeho zájmu u uzavření směnné smlouvy na pozemky v katastru obce
Mouchnice, které byly dotčeny výstavbou nového mostu. Po seznámení se s podmínkami směny
zastupitelstvem, navrhuje starosta hlasovat o tomto závěru: zastupitelstvo obce nesouhlasí se
směnou do doby vyřešení event.doplatku do tržní hodnoty, se kterým zastupitelstvo nesouhlasí. Pro
7 proti 0 zdržel se 0
5/ Starosta seznámil přítomné s probíhající opravou části chodníku na návsi-viz zápis z předchozího
zasedání. Na základě požavku majitelů nemovitostí č.p. 106 a č.p. 22 starosta navrhuje provést
úpravu odstavných ploch a vjezdů na pozemcích ve vlastnictví obce u domů č.p. 106 a č.p.22. Úprava
bude provedena s podmínkou, že materiál a výkopové práce zajistí obec a pokládku materiálu zajistí
majitel přilehlé nemovitosti. Starosta obce navrhuje hlasovat o schválení úprav odstavných ploch a
vjezdů za daných podmínek . Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Výkopové práce a dodávka materiálu bude zajištěna firmou Libor Kobzinek, toto bude dodáno na
základě dodatku ke stávající smlouvě o dílo. Starosta navrhuje hlasovat pro uzavření dodatku ke
stávající smlouvě a pověření podpisem starosty. Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
6/ paní Zdenka Elznerová seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2013 – jedná se
o navýšení příjmové části rozpočtu o 508.800 Kč a navýšení výdajové části rozpočtu o 721.800 Kč a
navýšení financování příjmové části ve výši 213.000 Kč. Starosta navrhuje hlasovat o schválení
rozpočtového opatření č. 2/2013. Rozpočtové opatření tvoří nedílnou součást zápisu. Hlasování: pro
7 proti 0 zdržel se 0
7/ Ředitelka Mateřské školy,příspěvkové organizace předložila účetní závěrku k 31.12.2012 a žádá o
schválení výsledku hospodaření za rok 2012 – ztráta 49.608,54. Navrhuje v příštích obdobích přijetí
úsporných opatření a ziskem příštích období uhradit ztrátu. Zastupitelstvo obce projednalo výsledek
hospodaření a navrhuje hlasovat o schválení výsledku hospodaření za rok 2012 a přijímá návrh
ředitelky MŠ o přijetí úsporných opatření a úhradě ztráty ze zisku příštích období. Dále navrhuje
doporučit zvýšení školného od září 2013 na 300 Kč měsíčně za zapsané dítě, osobní předkládání
čtvrtletních účetních výkazů, oznamování nákupů drobného majetku v hodnotě nad 2000 Kč. Vše
bude sděleno písemnou formou ředitelce MŠ. Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
8/ Diskuze – v rámci diskuze byly předběžně řešeny záležitosti ohledně Babských hodů, starosta
informoval o přijetí 3 zaměstnanců do pracovního poměru .
Usnesení z V.veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice dne 22.5.2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ jako ověřovatele zápisu pana Lukáše Jelínka a pana Zdeňka Gregora a zapisovatele paní Janu
Kudličkovou
2/ uzavření dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu na období od 23.5.2013 na
dobu 2 let a pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě
3/ nesouhlas se směnou pozemků s Povodím Moravy s.p. do doby vyřešení event.doplatku do tržní
hodnoty
4/ zhotovení úpravy odstavných ploch a vjezdů u domů č.p. 106 a č.p. 22 s podmínkou, že pokládku
materiálu zajistí majitel přilehlé nemovitosti a schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s firmou
Libor Kobzinek a pověřuje starostu podpisem dodatku
5/ rozpočtové opatření č. 2/2013, které tvoří nedílnou součást zápisu
6/ výsledek hospodaření Mateřské školy v Mouchnicích, příspěvkové organizace za rok 2012 – ztráta
49.608,54. Ztráta bude uhrazena ze zisku příštích období.
V Mouchnicích dne 23.5.2013
Zapisovatel:Kudličková

Ověřovatelé: Jelínek, Gregor
Jiří Janovský, starosta obce

