
Obec Moutnice 

Zastupitelstvo obce Moutnice 

ZÁPIS A NÁVRH USNESENÍ č. 20/2022 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MOUTNICE 

KONANÉHO DNE 13. 9. 2022 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ MOUTNICE 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

ZO zahájil starosta obce v 19:00 hod. přivítáním přítomných. Dále oznámil, že zasedání bylo 

řádně svoláno a vyhlášeno, konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů ZO a uvedl, že 

zápis z minulého zasedání byl ověřen. Program jednání obdrželi členové ZO v dostatečném 

časovém předstihu. Pro informaci občanů byl program předem vyvěšen na úřední desce. 

Účast 

Přítomni: (dle prezenční listiny) 

Omluveni: p. Josef Lengál, p. Barbora Hrdá, p. Radim Běloušek 

Neomluveni: 0 

Předsedající konstatoval, že přítomno je 12 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

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

Předsedající určil jako zapisovatele zasedání: p. Rostislava Dohnálka 

 
Schválení programu zasedání: 
1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Směna pozemků 

4. Různé 

 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje program jednání zastupitelstva. 
 
Hlasování   Pro: 12    Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
2. Volba ověřovatelů zápisu 

 
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu.  
Byli navrženi: p. Pavla Novotná a p. Jan Kaplan 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Jana 
Kaplana a Ing. arch. Pavlu Novotnou Příbranskou 
 

Hlasování   Pro: 12   Proti: 0   Zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 



3. Směna pozemků 
Starosta obce otevřel diskuzi k navrhované směně pozemků p.č. 477/16 a 477/17, k.ú. 
Moutnice ve vlastnictví pana Jiřího Dohnálka, Moutnice 90 a paní Dagmary Rovné , Milénova 
136/12 Brno-Lesná, za pozemek p.č. 477/34, k.ú. Moutnice (dle geometrického plánu č. 885-
70/2022) ve vlastnictví obce Moutnice. Velikost směňovaných pozemků je stejná. Důvodem 
ke směně pozemků je fakt, že na pozemcích p.č. 477/16 a 477/17, k.ú. Moutnice se nachází 
chodník a místní komunikace. 
Návrh směnné smlouvy obdrželi zastupitelé předem. 
 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje směně pozemků p.č. 477/16 a 
477/17, k.ú. Moutnice ve vlastnictví pana Jiřího Dohnálka, Moutnice 90 a paní Dagmary Rovné 
, Milénova 136/12 Brno-Lesná, za pozemek p.č. 477/34, k.ú. Moutnice (dle geometrického 
plánu č. 885-70/2022) ve vlastnictví obce Moutnice. Velikost směňovaných pozemků je stejná. 
Směna tedy bude bez doplatku. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu obce podpisem 
směnné smlouvy. 
 
Hlasování   Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
4. Různé 
Starosta obce informoval, že je třeba pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na CAS doložit 
podepsanou smlouvu s vítězem výběrového řízení a dále závazek zastupitelstva týkající se 
dofinancování CAS z vlastních zdrojů. 
 

Návrh na usnesení:Zastupitelstvo obce Moutnice se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi 
celkovou cenou CAS a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů. 
 
Hlasování   Pro: 12   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
V bodu různé byl položen dotaz na možnost opravy komunikace za čističkou v zatáčce 
(odvodnění). Dále byl položen dotaz na prodloužení chodníku směrem k hokejové hale. Na oba 
dotazy pana Kaplana starosta odpověděl s tím, že bude hledáno řešení k oběma lokalitám. 
Na závěr starosta obce p. Antonín Vymazal poděkoval všem zastupitelům za práci v končícím 
volebním období. 
 
Jednání zastupitelstva obce Moutnice bylo ukončeno v 19.16  hodin. 
 
 
Ověřili: p. Pavla Novotná                                               p. Jan Kaplan 
              
 
 
Zapsal: p. Rostislav Dohnálek 
 
 
Ing. Antonín Vymazal 
starosta obce 


