Zápis z IV.veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice
konaného dne 16.4.2014 v 17 hod
Přítomni: členové zastupitelstva, hosté – viz prezenční listina
Omluveni: Simona Jáchimiáková
Program:
1/Zahájení,určení zapisovatele, volba ověřovatelů
2/ Úkoly z min.zasedání -poptávka na provedení opravy střechy Komunitního centra Mouchnice –
budova MŠ a OÚ, nástup zaměstnanců na veřejně prospěšné práce
3/ Rozpočtové opatření č. 2/2014
4/ Provozní doba sběrného místa od 05/2014
5/ Informace – oprava chodníků a odstavných plochna návsi
6/ Příprava velikonoční zábavy
7/ Příprava sletu čarodějnic
8/ Informace – vítání občánků a oslava svátku matek
9/ Petice – proti těžbě a úpravě štěrkopísku v lokalitě Uherský Ostroh
10/ Volné lístky na divadelní představení Národního divadla v Brně
11/Volby do evropského parlamentu 23.-24.5.2014
12/ Projednání Smlouvy s EKO-KOM a.s., o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
13/ Dodatek č.9 ke Smlouvě o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
14/ Diskuze
15/ 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, jako
ověřovatelé zápisu byli navrženi Lukáš Jelínek a Zdenka Elznerová.
Hlasování – volba ověřovatelů: pro 6 proti 0 zdržel se 0
k bodu 2/ p.Kudličková seznámila přítomné s odesláním poptávky na opravu střechy budovy MŠ a
OÚ. O dodavateli na provedení opravy bude rozhodnuto na V.veřejném zasedání, které se bude
konat v květnu. Starosta obce podal informace o nástupu zaměstnanců na veřejně prospěšné práce
od měsíce května.
K bodu 3/ p.Elznerová seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2014 – jedná se o
navýšení rozpočtu o částku 124900 Kč určenou na mzdy zaměstnanců na VPP a dále o přesuny v
rámci výdajové části rozpočtu.
Hlasování – schválení rozpočtového opatření č. 2/2014: pro 6 proti 0 zdržel se 0
k bodu 4/ starosta obce navrhuje projednat změnu provozní doby sběrného místa od 1.5.2014: středa
10-12 hod, 15-17 hod, sobota 10-14 hod.
Hlasování – změna provozní doby: pro 6 proti 0 zdržel se 0
k bodu 5/ starosta informoval o zahájení oprav chodníků a odstavných ploch na návsi, práce by
měly být dokončeny během měsíce května 2014.
k bodu 6/ příprava akce - Velikonoční zábava – bude se konat dne 19.4.2014 od 20 hod, hraje
Kozlovka,zastupitelstvo připraví prostory v pátek 18.4.2014
k bodu 7/ příprava akce - Slet čarodějnic – bude se konat dne 30.4.2014 od 17.30 hod,
zastupitelstvo připraví akci 29.4.2014 v 16 hod

k bodu 8/ příprava akce – Vítání občánků a oslava svátku matek – bude se konat dne 9.5.2014 od 16
hod – příprava ve spolupráci s MŠ. Na vítání pozváni 2 nově narození občánci.
k bodu 9/ starosta obce seznámil přítomné s peticí proti těžbě a úpravě štěrkopísku v lokalitě
Uherský Ostroh. Petici bude možno podepsat na obecním úřadě.
k bodu 10/ paní Kudličková sdělila, že jsou stále volné kupony na uplatnění 50% slevy na
vstupenky do národního divadla v Brně
k bodu 11/ starosta obce informoval o konání voleb do evropského parlamentu ve dnech 23.24.5.2014
k bodu 12/ starosta obce seznámil přítomné s návrhem smlouvy a dodatku č. 1 ke smlouvě s EKOKOM a.s. o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Po projednání navrhuje hlasovat o
schválení smlouvy a pověření starosty podpisem smlouvy. Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
k bodu 13/ starosta obce seznámil přítomné s návrhem Dodatku č. 3 smlouvy č.9 o nakládání
s biologicky rozložitelným odpadem s Respono a.s.. Po projednání navrhuje hlasovat o schválení
dodatku a pověření starosty podpisem smlouvy. Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
k bodu 14/ diskuze – bez příspěvků
k bodu 15/ závěr – starosta poděkoval přítomným za účast s ukončil veřejné zasedání
Usnesení z IV.veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.4.2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ ověřovatele zápisu pana Lukáše Jelínka a Zdenku Elznerovou
2/ rozpočtové opatření č. 2/2014,které tvoří přílohu zápisu
3/ změnu provozní doby sběrného místa od 1.5.2014
4/ smlouvu a dodatek č. 1 ke smlouvě s EKO-KOM a.s. o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů
5/ dodatek č. 3 smlouvy č.9 o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem s Respono a.s.
V Mouchnicích dne 17.4.2014
Zapisovatel: Jana Kudličková
Ověřovatelé: Lukáš Jelínek
Zdenka Elznerová

