Zápis z IX. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice konaného dne
18.9.2019 v 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu v Mouchnicích
přítomni: viz prezenční listina

předsedající: Jana Kudličková, starostka

programu veřejného zasedání:
1/ Zahájení, program
2/ Určení zapisovatele, volba ověřovatelů
3/ Kontrola usnesení a úkolů z minulého zasedání
4/ Žádost MND a.s. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti cesty
5/ Rozpočtové opatření č. 8/2019
6/ Žádost o odkup pozemků ve vlastnictví obce – p.č. 151/5 a 151/4
7/ Návrh na změnu výše nájemného za užívání prostor společenského domu v období
od října do dubna
8/ Návrh smlouvy s Jihomoravským krajem o právu provést stavbu „Mouchnice –
prodloužení chodníku podél silnice II/429 „Kaplánky“
9/ Různé
10/ Závěr
k bodu 1/
předsedající přivítala přítomné, informovala, že oznámení o konání veřejného zasedání
zastupitelstva bylo vyvěšeno na úřední desce 7 kalendářních dnů a konstatovala, že
zastupitelstvo v počtu přítomných je usnášeníschopné. Zahájila veřejné zasedání a
navrhuje další body k projednání:
1/ Vyjádření obce Mouchnice k provedení vodovodní přípojky k domu č.p. 193 a
umístění vodovodní šachty na p.č. 1393/51
2/ Návrh na změnu dodavatele plynu pro Obec Mouchnice
Návrh usnesení č. 1/IX/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného
zasedání. Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
K bodu 2/
předsedající určila zapisovatelem Miriam Elznerovou, jako ověřovatelé zápisu byli
navrženi: David Jelínek a David Mateleško.
Návrh usnesení č. 2/IX/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele
zápisu Davida Jelínka a Davida Mateleška. Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
K bodu 3/
proběhlo jednání kontrolního a finančního výboru, proběhlo kácení máje, cyklovýlet,
nainstalován venkovní stůl na stolní tenis, výměna světel veřejného osvětlení, starostka
podpořila účastí na jednání v senátu spolek Za vodu pro lidi – nesouhlas s těžbou
štěrkopísku v okolí Uherského Ostrohu, podepsána smlouva na dodání dopr.automobilu
pro JSDH Mouchnice – předpoklad dodání na začátku prosince 2019, zajištěn projekt
na opravu havarijního stavu záchytné jámy na vodu Jestřabská, zjištěny informace k
uzavření pojištění s pojišťovnou DAS – zatím se nejeví jako potřebné.
Dostavili se zastupitelé: Ivana Hanáková, Jiří Janovský a David Machálek
K bodu 4/
MND a.s zaslaly žádost o uzavření smluvních vztahů k pozemku p.č. 1934/358 –
nájemní smlouva nebo smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, a u pozemků
p.č. 1934/227,1592/16,1934/230,1934/231 a 1934/358 smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti cesty za účelem zřízení přístupu a umístění zařízení v průzkumném

území. Jedná se o přípravu na případnou realizaci průzkumného vrtu za účelem
vyhledávání ložiska ropy a zemního plynu a v případě pozitivního výsledku vrtu
stanovení dobývacího prostoru a realizaci hornické činnosti-dobývání vyhrazeného
nerostu, realizaci důlních děl a technologických zařízení.
Zastupitelstvo obce Mouchnice navrhuje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č.
1934/358 o výměře 476 m2 v případě realizace průzkumných prací.
Návrh usnesení č. 3/IX/2019: Zastupitelstvo schvaluje v případě realizace
průzkumných prací uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
p.č.1934/358 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti cesty p.
č. 1934/227,1592/16,1934/230,1934/231 a pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
K bodu 5/
předsedající seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 8/2019 – jedná se
o navýšení rozpočtu v příjmové části rozpočtu o 38000 Kč – dotace z rozpočtu JmK na
projekt Tradice a rodina, výdajové části o 322.000 Kč/z toho je 38000 Kč dotace rodinná
politika a 284000 Kč rekonstrukce budovy komunitního centra/ a zapojení financování
na rekonstrukci budovy komunitního centra ve výši 284000 Kč a dále přesuny v rámci
rozpočtu dle čerpání.
Návrh usnesení č. 4/IX/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
č. 8/2019. Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo přijato.
K bodu 6/
předsedající seznámila přítomné s žádostí pana M.S. o odkup pozemků ve vlastnictví
obce p.č. 151/4 a 151/5.
Zastupitelstvo obce žádosti projednalo a konstatuje, že prodej pozemků p.č. 151/4 a
151/5 není v zájmu obce.
k bodu 7/
předsedající předložila návrh na změnu ceny výše jednorázového nájemného z prostor
společenského domu – navrhuje navýšení ceny v období od října do dubna na 1500
Kč.
Návrh usnesení č. 5/IX/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje výši jednorázového
nájemného z prostor společenského domu takto: v měsících květen až září ve
výši 1000 Kč a v měsících říjen až duben ve výši 1500 Kč.
Hlasování: pro 6 proti 1 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
K bodu 8/
V souvislosti s přípravou projektu a stavebního řízení ve věci stavby „Mouchniceprodloužení chodníku podél silnice II/429 „Kaplánky“ předložila předsedající návrh
smlouvy s Jihomoravským krajem jako vlastníkem pozemku p.č. 1976/1 v k.ú.
Mouchnice na němž se má stavba provést.

Návrh usnesení č. 6/IX/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s
Jihomoravským krajem o právu provést stavbu, týkající se stavby „Mouchniceprodloužení chodníku podél silnice II/429 „Kaplánky“ na pozemku p.č. 1976/1 v
k.ú. Mouchnice a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
K bodu 9/
předsedající předložila žádost o souhlas s projektovou dokumentací pro územní souhlas
– provedení vodovodní přípojky k domu č.p. 193 a umístění vodovodní šachty na p. č.
1393/51 – ve vlastnictví obce Mouchnice.
Návrh usnesení č. 7/IX/2019: Zastupitelstvo obce Mouchnice schvaluje souhlas s
projektovou dokumentací pro územní souhlas – provedení vodovodní přípojky k
domu č.p. 193 a umístění vodovodní šachty na p. č. 1393/51 v k.ú.Mouchnice – ve
vlastnictví obce Mouchnice.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
K bodu 10/
v návaznosti na minulé zasedání předložila předsedající další cenové nabídky na
dodávky plynu ke srovnání – jedná se o nabídky ČEZ – úspora cca 10.200 Kč a
Bohemia Energy – úspora cca 3500 Kč a MND – úspora cca 20000 Kč.
Připomínky k bodu:zastupitelé požadují prověřit termín platnosti smlouvy o dodávkách
plynu se současným dodavatelem z důvodu posouzení a zohlednění platnosti cenových
nabídek.
K bodu 11/
různé
- studie odkanalizování- starostka informovala o zajištění informací ohledně možnosti
odvádění odpadních vod do čistírny odp.vod v Koryčanech a dalším postupu při
realizace odkanalizování obce v budoucnu
- čipování psů – informace ohledně zajištění služeb MVDR. Šlesingera – provedení
čipování psů přímo v obci
- návrh na ověřování podpisů s listin – informace o zájmu obce provádět tuto službu od
roku 2021 na obecním úřadě v Mouchnicích – nutno požádat Krajský úřad do 31.7.2020
- otevření nových dílen ZŠ Koryčany – pozvánka ředitele školy na otevření nových
prostor 27.9.2019
- stromy podél cesty nad Jestřabskou – starostka navrhuje osázet stromy, další
informace bude zjišťovat
- vyjádření radiolokátor – informace o odeslání vyjádření bez připomínek
k bodu 12/
Závěr – starostka obce poděkovala přítomným za účast a ukončila veřejné zasedání.
V Mouchnicích 19.9.2019
Zapisovatel: Miriam Elznerová
Ověřovatelé: David Jelínek,David Mateleško

Jana Kudličková
starostka obce

