
Obec Moutnice 

Zastupitelstvo obce Moutnice 

Zápis 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Moutnice, konaného ve středu dne 19. října 2022 v 

19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Moutnice (dále též jako "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 19.00 hodin 

dosavadním starostou panem Antonínem Vymazalem (dále jako "předsedající").  

Účast  

Přítomno: 14 

Omluveno:  1 – Bc. Barbora Hrdá 

Neomluveno:  0 

Předsedající konstatoval, že přítomno je 14 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Předsedající předal členům zastupitelstva obce osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce 

podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva obcí a o změně některých zákonů, 

v platném znění, zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro 

podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o 

obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Moutnice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 

nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.  

 
Ověření mandátů členů zastupitelstva 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 

složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 

odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55, zákona č. 

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.)  

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích:  

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 

svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." Jmenovitě 

vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova "slibuji" a podpisem na 



připravený arch.  

Všichni členové zastupitelstva složili slib bez výhrad. 
 
Starosta obce informoval všechny členy zastupitelstva o skutečnosti, že vzhledem k výkonu funkce 
člena zastupitelstva obce Moutnice přicházíme do styku s osobními údaji, a jsme proto vázáni 
mlčenlivostí podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Osobním údajem je dle § 4 zákona o ochraně osobních údajů jakákoliv informace týkající se 
určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, 
jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo 
jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, 
kulturní nebo sociální identitu.           
Povinnost zachovávat mlčenlivost obsahuje mj. zákaz zveřejňovat osobní údaje, které jsou v 
písemnosti obsaženy, jakož i zákaz tyto údaje jakkoliv dále zpracovávat (např. do přehledů, 
seznamů, výtahů).                                                                                                                           
Starosta obce dále informoval všechny členy zastupitelstva, že jsme povinni zachovávat 
mlčenlivost, nejen o osobních údajích, ale také o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo zabezpečení osobních údajů.  
Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost může být spáchán přestupek dle zákona č. 110/2019 
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za který lze uložit pokutu až do výše 
100 000 Kč a trestný čin neoprávněné nakládání s osobními údaji podle § 180 zákona č. 40/2009, 
trestní zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
Dále starosta upozornil, že osobní údaje mohou být obsaženy i v účetních záznamech dle zákona 
563/1991 Sb., o účetnictví. Účetním záznamem jsou dle § 4 odst. 10 zákona o účetnictví data, která 
jsou záznamem veškerých skutečností týkajících se vedení účetnictví. Povinnost zachovávat 
mlčenlivost obsahuje mj. zákaz zveřejňování obsahů účetních záznamů, pořizování fotokopií 
účetních záznamů, ničení a neoprávněná změna obsahu účetních záznamů. 
Povinnost zachovávat mlčenlivost je stanovena po neomezenou dobu, i po ukončení výkonu 
neuvolněného člena zastupitelstva obce Moutnice. 
Tento závazek mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy povinnost oznamovat určité věci stanoví 
zákon. 
 
Předsedající určil jako zapisovatele zasedání     Lenku Dohnálkovou 
 
Schválení programu zasedání: 

1. Zahájení, složení slibu člena zastupitele 
2. Schválení programu 
3. Volba ověřovatelů zápisu 
4. Projednání a schválení návrhu volebního řádu, případně volba členů volební komise 
5. Určení funkcí, ve kterých budou členové ZO dlouhodobě uvolněni 
6. Volba starosty 
7. Volba místostarosty 
8. Volba členů rady 



9. Schválení počtu členů kontrolního výboru 
10. Schválení počtu členů finančního výboru 
11. Volba předsedy kontrolního výboru 
12. Volba předsedy finančního výboru 
13. Volba členů kontrolního výboru 
14. Volba členů finančního výboru 
15. Schválení měsíčních odměn  
16. Odsouhlasení určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu 
17. Zvolení zástupce do DSO Židlochovice a DSO Cezava 

 

2. Schválení programu  

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje program jednání zastupitelstva.  

Hlasování   Pro: 14   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
3. Volba ověřovatelů zápisu  
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu. Byli navrženi: p. Jindra Žáčková a p. Rostislav 
Dohnálek    
 
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje ověřovatele zápisu p. Jindru Žáčkovou 

a p. Rostislava Dohnálka.  

Hlasování   Pro:  14  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usneseni bylo schváleno. 
 

4. Projednání a schválení návrhu volebního řádu, případně volba členů volební komise 

Předsedající seznámil přítomné členy ZO s navrženým volebním řádem.  

Hlasování o návrhu: 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený volební řád pro volbu starosty, 

místostarosty, dalších členů rady a předsedů a členů výborů obce Moutnice. 

Hlasování   Pro:  14  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno.  

starosta podal návrh. Pro volbu starosty, místostarosty, členů rady a předsedů a členů kontrolního 

a finančního výboru navrhl formu veřejného hlasování. 

 



Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pro volbu starosty, místostarosty, členů rady a 

předsedů a členů kontrolního a finančního výboru veřejné hlasování. 

Pro:  14  Proti:  0  Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno.  

Výsledek - hlasování bude veřejné 

5. Určení funkcí, ve kterých budou členové ZO dlouhodobě uvolněni 

Podle § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích je zastupitelstvu vyhrazeno určovat funkce, pro které 

budou členové zastupitelstva obce uvolněni.  

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce určuje, že starosta obce bude dlouhodobě uvolněn pro 

výkon této funkce.  

Hlasování   Pro:  14  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno.  

6. Volba starosty  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující 

návrhy:  

p.Formánek podal návrh na starostu obce ing. Antonína Vymazala 

Hlasování o návrhu   

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice volí Ing. Antonína Vymazala starostou obce 

Moutnice. 

Pro:  14  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Ing. Vymazal volbu příjmá. 

Usnesení bylo schváleno. 

7. Volba místostarosty  

Starosta požádal o návrhy na obsazení funkce místostarosty.  

Ing. Vymazal podal návrh na funkci místostarosty pana Rostislava Dohnálka. 

Hlasování o návrhu   



Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice volí pana Rostislava Dohnálka místostarostou 

obce Moutnice. 

Pro:   13  Proti: 0   Zdržel se: 1 

p. Dohnálek volbu příjmá 

Usnesení bylo schváleno 

8. Volba členů rady obce 

Předsedající oznamuje, že počet členů rady je lichý, rada obce bude mít 5 členů. Radu obce tvoří 

starosta, místostarosta a další 3 členové. Starosta požádal o návrhy na členy rady. 

p. Dohnálek navrhl na členy rady p. Petra Novotného, ing. Petra Janouška a ing. arch. Pavlu 

Novotnou Příbranskou. 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice volí pana Petra Novotného, ing. Petra Janouška 

a ing. arch. Pavlu Novotnou Příbranskou radními obce Moutnice. 

Hlasování   Pro: 13    Proti: 0   Zdržel se: 1 

Členové rady všichni volbu přijímají 

Usnesení bylo schváleno. 

9. Stanovení počtu členů kontrolního výboru 

Podle § 118 odst. 2 a § 119 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "zákon o obcích"), je kontrolní výbor nejméně tříčlenný a musí mít lichý počet členů. 

navrhl pokračování dosavadního systému, kdy je kontrolní výbor tříčlenný.  

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce stanoví, že pro volební období 2022 - 2026 bude mít 

kontrolní výbor předsedu a 2 členy.  

Hlasování   Pro:  14  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno.  

10. Stanovení počtu členů finančního výboru  

Podle § 118 odst. 2 a § 119 odst. 1 zákona o obcích, je finanční výbor nejméně tříčlenný a musí 

mít lichý počet členů.  

navrhl pokračování dosavadního systému, kdy je finanční výbor tříčlenný. 



Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce stanoví, že pro volební období 2022 - 2026 bude mít 

finanční výbor předsedu a 2 členy.  

Hlasování   Pro:  14  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno.  

11. Volba předsedy kontrolního výboru  

Předsedající informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor podle § 117 odst. 2 a § 84 

odst. 2 písm. l) zákona o obcích, neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo 

spolu se zánikem původního zastupitelstva. 

Starosta požádal o návrhy na předsedu kontrolního výboru. 

p. Novotný navrhl na předsedu kontrolního výboru ing. Jaromíra Čermáka Ph.D. 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice volí ing. Jaromíra Čermáka Ph.D. předsedou 

kontrolního výboru obce Moutnice. 

Hlasování   Pro:  13  Proti: 0   Zdržel se: 1 

Ing. Čermák Ph.D.  volbu přijímá  

Usnesení bylo schváleno.  

12. Volba předsedy finančního výboru  

Starosta požádal o návrhy na předsedu finančního výboru.  

p. Dohnálek navrhl na předsedu finančního výboru Bc. Barboru Hrdou. 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice volí Bc. Barboru Hrdou předsedou finančního 

výboru obce Moutnice. 

Hlasování   Pro: 14  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

13. Volba členů kontrolního výboru  

Starosta požádal o návrhy na členy kontrolního výboru. 

Ing. Čermák Ph.D. navrhl p. Františka Ryšavého a p. Petra Oprchala 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice volí p. Františka Ryšavého a p. Petra Oprchala    



členy kontrolního výboru obce Moutnice. 

Hlasování   Pro:  13  Proti: 0   Zdržel se: 1 

p. Ryšavý i p. Oprchal volbu přijímají 

Usnesení bylo schváleno.  

14. Volba členů finančního výboru  

Starosta požádal o návrhy na členy finančního výboru.  

p. Dohnálek navrhl p. Jindru Žáčkovou a Bc. Nikolu Kohoutkovou. 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice volí p. Jindru Žáčkovou a Bc. Nikolu 

Kohoutkovou za členky finančního výboru obce Moutnice. 

Hlasování   Pro:  12  Proti: 0   Zdržel se:  2 

p. Žáčková i Bc. Kohoutková volbu přijímají 

Usnesení bylo schváleno.  

15. Schválení měsíčních odměn 

Dle § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích je zastupitelstvu vyhrazeno stanovit výši odměn 

neuvolněným členům zastupitelstva obce. Bližší podmínky stanoví nařízení vlády č. 318/2017 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů.  

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce stanovuje výši měsíční odměny neuvolněným členům 

zastupitelstva s platností od 1.11.2022 (včetně) takto:  

Místostarosta obce  12.000,- Kč/měsíc  

Člen rady obce  3.000,- Kč/měsíc  

Předseda výboru nebo komise rady  1.500,- Kč/měsíc  

Člen výboru nebo komise  0,- Kč/měsíc  

Člen zastupitelstva obce  800,- Kč/měsíc  

Zastupitelstvo obce stanovuje, že v případě souběhu několika funkcí náleží neuvolněným členům 

zastupitelstva jen jedna měsíční odměna, a to podle funkce, za kterou lze poskytnout nejvyšší 

odměnu.  



Hlasování   Pro:  14  Proti:  0   Zdržel se:   

Usnesení bylo schváleno.  

16. Odsouhlasení určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu 

Starosta obce informoval zastupitele o potřebě schválit (potvrdit) určeného zastupitele, který 

bude podle zákona 183/2006 Sb. stavební zákon spolupracovat s pořizovatelem územního plánu. 

Na malých obcích bývá starosta obce, který celkově obec zastupuje. 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice určuje Ing. Antonína Vymazala dle § 6 odst.5 

písmene f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), aby 

spolupracoval jako určený zastupitel s pořizovatelem při projednávání a tvorbě územně plánovací 

dokumentace obce, a to na celé volební období 2022 – 2026. 

Hlasování   Pro:  14   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

17. Zvolení zástupce do DSO Židlochovice a DSO Cezava 

Starosta obce informoval o potřebě schválit za Obce Moutnice zástupce do dobrovolných svazků 

Cezava a Židlochovicko. Zpravidla to bývají starostové obcí, navrhuje tedy, abychom schválili i 

v Moutnicích starostu obce zástupcem do těchto svazků.  

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce stanovuje Ing. Antonína Vymazala jako zástupce v DSO 

Cezava a v DSO Židlochovicko.  

Hlasování   Pro:  14   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno.  

Závěr  

Starosta poděkoval členům zastupitelstva a občanům za účast na ustavujícím zasedání a ukončil 

schůzi obecního zastupitelstva ve  19:30  hod.  

Ověřili : Jindra Žáčková 

       Rostislav Dohnálek  

Zapsal: Lenka Dohnálková 

  

Ing. Antonín Vymazal starosta obce  


