Zápis z I. veřejného zasedání zastupitelstva obce Mouchnice,
dne 19.1.2022 v 18 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
přítomni: dle prezenční listiny
předsedající: Jana Kudličková,
starostka obce Mouchnice
Návrh programu:
1/ Zahájení, program
2/ Určení zapisovatele, volba ověřovatelů
3/ Hodnocení úkolů z minulého zasedání
4/ Dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK – prodloužení
termínu ukončení projektu – Změna č. 1 ÚP Mouchnice
5/ Plán financování obnovy kanalizace
6/ Žádost Římskokatolické farnosti Nemotice o poskytnutí finančního příspěvku na
opravu varhan v kostele v Nemoticích
7/ Žádost o odkup části pozemku p.č. 1999/1 v katastr.území Mouchnice
8/ Dodatek č. 2 ke smlouvě o nakládání s nebezpečnými a jinými složkami
komunálního odpadu a elektrozařízeními
9/ Podnět na pořízení změny územního plánu
10/ Různé
11/ Diskuze
12/ Závěr
K bodu 1/ předsedající přivítala přítomné, konstatovala, že zastupitelstvo se sešlo
v počtu usnášeníschopném a za dodržení současných protiepidemiologických
opatření a zahájila veřejné zasedání zastupitelstva obce Mouchnice
Seznámila přítomné s programem veřejného zasedání a navrhuje doplnění
programu o tyto body:
- rozpočtové opatření č. 12/2021
- oznámení o změně rozpočtové skladby
- rozpočtové opatření č. 1/2022
- dodatek ke smlouvě – pověřenec GDPR
- návrh na podání žádostí o dotace Jihomoravského kraje
- aktualizace pojistné smlouvy – pojištění majetku a odpovědnosti Obce
Mouchnice – Kooperativa pojišťovna a.s.
Návrh usnesení č. 1/I/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného
zasedání vč. doplněných bodů.
Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
K bodu 2/ Určení zapisovatele, volba ověřovatelů
předsedající určila zapisovatelem Ivanu Hanákovou,
navrženi David Jelínek, Miriam Elznerová
zapisovatel: Ivana Hanáková
ověřovatelé:

jako ověřovatelé byli

Návrh usnesení č. 2/I/2022: Zastupitelstvo obce Mouchnice schvaluje jako
ověřovatele zápisu Davida Jelínka a Miriam Elznerovou.
Hlasování: pro 4
proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
K bodu 3/ Hodnocení úkolů z minulého zasedání
předsedající konstatovala, že usnesení z minulého zasedání jsou průběžně plněna
k bodu 4/ Dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK – prodloužení
termínu ukončení projektu – Změna č. 1 ÚP Mouchnice
předsedající předložila Dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK o
prodloužení ukončení projektu – Změna č. 1 ÚP Mouchnice – do 12/2023.
Návrh usnesení č. 3/I/2022: Zastupitelstvo obce Mouchnice schvaluje Dodatek č.
2 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK o prodloužení ukončení projektu
– Změna č. 1 ÚP Mouchnice.
Hlasování: pro 4
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
K bodu 5/ Plán financování obnovy kanalizace
Předsedající předložila plán financování obnovy kanalizace. S ohledem na to, že
obec není schopna naplnit předpokládanou výši roční teoretické potřeby, navrhuje
předsedající dále vkládat do fondu obnovy částku ve výši vybraného stočného.
Návrh usnesení č. 4/I/2022: Zastupitelstvo obce Mouchnice schvaluje plán
financování obnovy a každoročně odvod vybraného stočného do fondu obnovy.
Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
K bodu 6/ předsedající předložila žádost Římskokatolické farnosti Nemotice o
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000 Kč na opravu varhan v kostele v
Nemoticích. Předpokládané náklady na opravu činí 1 mil.Kč.
Návrh usnesení č. 5/I/2022: Zastupitelstvo obce Mouchnice schvaluje poskytnutí
finančního daru ve výši 50.000 Kč na opravu varhan v kostele v Nemoticích a
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
K bodu 7/ předsedající předložila žádost o odkup části pozemku p.č. 1999/1 v
katastr.území Mouchnice, kterou si podal vlastník nemovitosti č. p.195.
Zastupitelstvo obce Mouchnice nemá zájem pozemek prodat.
K bodu 8/ Předsedající předložila dodatek č. 2 ke smlouvě o nakládání s
nebezpečnými a jinými složkami komunálního odpadu a elektrozařízeními se
společností Respono a.s, jedná se o navýšení ceny za likvidaci těchto druhů
odpadu.
Návrh usnesení č. 6/I/2022: Zastupitelstvo obce Mouchnice schvaluje dodatek č.
2 ke smlouvě o nakládání s nebezpečnými a jinými složkami komunálního

odpadu a elektrozařízeními se společností Respono a.s. a pověřuje starostku
obce podpisem smlouvy.
Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Dostavil se zastupitel David Mateleško – v 18:50
K bodu 9/ předsedající předložila podnět na pořízení změny územního plánu, který
si podal pan Roman Vaněk. Zastupitelstvo s ohledem na to, že dosud nenabyla
účinnosti nyní zpracovávaná Změna č. 1 Územního plánu Mouchnice, navrhuje
zabývat se podnětem až po nabytí účinnost Změny č. 1 Územního plánu
Mouchnice.
Návrh usnesení č. 7/I/2022: Zastupitelstvo obce Mouchnice projednalo podnět
na pořízení změny Územního plánu Mouchnice podaný panem Romanem
Vaňkem, bytem Snovídky 140, č.j. MOUCH-464/2021 ze dne 17.12.2021 a ve
smyslu § 44 stavebního zákona rozhodlo o odložení podnětu. Zastupitelstvo
obce se bude podnětem zabývat až po nabytí účinnosti Změny č. 1 Územního
plánu Mouchnice, která je nyní pořizována.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
K bodu 10/ předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 12/2021,
jedná se přesuny v rámci rozpočtu, bez navýšení rozpočtu. Rozpočtové opatření
schválila starostka obce a zastupitelstvu obce je dáno na vědomí.
k bodu 11/ předsedající seznámila přítomné se změnou rozpočtové skladby.
Na základě nové vyhlášky o rozpočtové skladbě - vyhláška č. 412/2021 Sb., byla
zrušena položka 1340 - Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Od roku 2022 je zřízena nová položka 1345 - Příjem z poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z
nemovité věci.
Rozpočet obce Mouchnice na rok 2022, který byl schválen v prosinci 2021 byl
upraven v souladu s novelizovanou rozpočtovou skladbou.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o změně.
k bodu 12/ předsedající seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.
1/2022 - jedná se o navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o 100.000 Kč a o
přesuny v rámci rozpočtu.
Návrh usnesení č. 8/I/2022: Zastupitelstvo obce Mouchnice schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2022. Jedná se o navýšení příjmové i výdajové části o
100.000 Kč a o přesuny v rámci rozpočtu.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

k bodu 13/ předsedající seznámila přítomné s dodatkem ke smlouvě – navýšení
ceny za služby pověřence GDPR o 100 Kč/měsíc.
Návrh usnesení č. 9/I/2022: Zastupitelstvo obce Mouchnice schvaluje dodatek
ke smlouvě se SMS-služby,s.r.o. o zajištění služeb pověřence GDPR, jehož
obsahem je navýšení ceny o 100 Kč/měsíc a pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
k bodu 14/ předsedající podala návrh na podání žádostí o dotace v dotačních
programech Jihomoravského kraje pro rok 2022:
- oprava křížku na p.č. 1468/2
- rekonstrukce hasičské zbrojnice II.etapa
- technické zázemí obecního úřadu
- rodinná a seniorská politika
Návrh usnesení č. 10/I/2022: Zastupitelstvo obce Mouchnice schvaluje podání
žádostí o dotace v dotačních programech Jihomoravského kraje vyhlášených pro
rok 2022.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
K bodu 15/ předsedající seznámila přítomné s nutností aktualizace pojistné
smlouvy – pojištění majetku a odpovědnosti Obce Mouchnice – Kooperativa
pojišťovna a.s. - s ohledem na navýšení cen nemovitostí
Návrh usnesení č. 11/I/2022: Zastupitelstvo obce Mouchnice schvaluje
aktualizaci pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti Obce
Mouchnice,která je uzavřena u Kooperativa pojišťovna a.s. a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
K bodu 16/ Různé
- velitel SDH Mouchnice oznámil konání výroční schůze dne 22.1.2022
- členové SDH Mouchnice oznámili konání Tradičních ostatků dne 26.2.2022
k bodu 17/ Diskuze – body projednány v různém
k bodu 18/ Závěr-předsedající poděkovala přítomným za účast a ukončila veřejné
zasedání zastupitelstva obce.
V Mouchnicích 21.1.2022
Zapisovatel: Ivana Hanáková
Ověřovatelé: David Jelínek, Miriam Elznerová
Jana Kudličková,starostka

