
Obec Moutnice 

Zastupitelstvo obce Moutnice 

ZÁPIS A NÁVRH USNESENÍ č. 2/2022 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MOUTNICE 

KONANÉHO DNE 6. 12. 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: Václav Husák, Rostislav Dohnálek 

Neomluveni: 0 

Ověření mandátu člena zastupitelstva 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomného člena zastupitelstva 

ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil člena 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 nového člena zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova "slibuji" a 

podpisem na připravený arch.  

Barbora Hrdá složila slib bez výhrad. 

Vít Husák dorazil v 19:05. 
 

Předsedající konstatoval, že přítomno je 13 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

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

Předsedající určil jako zapisovatele zasedání: Barboru Hrdou. 

 
Schválení programu zasedání: 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Zprávy výborů 



4. Schválení rozpočtu na rok 2023 

5. Různé 

 
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje program jednání zastupitelstva. 
 
Hlasování   Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
2. Volba ověřovatelů zápisu 

 
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu.  
Byli navrženi: Pavla Novotná Příbranská a Vít Husák 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje ověřovatele zápisu paní Pavlu 
Novotnou Příbranskou a pana Víta Husáka. 
 
Hlasování   Pro:12 Proti: 0 Zdržel se: 1 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 

3.Zprávy výborů 
 
Starosta obce vyzval předsedy jednotlivých výborů o přednesení zpráv za rok 2022 
 
p. Čermák přednesl zprávu za kontrolní výbor a paní Hrdá za výbor finanční. 
 
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice bere na vědomí zprávy výborů. 
 
4. Schválení rozpočtu na rok 2023 
Zastupitelé obdrželi v elektronické podobě po vyvěšení na úřední desce navržený rozpočet na 
rok 2023. Příjmová stránka vychází z reálných čísel letošního roku, navrhovaná výše příjmů je 
29.501.000,- Kč.  
Na výdajové straně je počítáno s realizací projektů rekonstrukce mostku u hřiště, nákup CAS 
pro hasiče, realizace polních cest, projektová příprava domu s pečovatelskou službou, výkup 
pozemků pod chodníkem na Jalovisko apod. Navrhovaná výše výdajů je 32.477.600,- Kč. 
Rozpočet je tedy navržený jako deficitní s tím, že deficit ve výši 2.976.600,- Kč bude hrazen z 
rezervy předchozích let. 
 
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje rozpočet na rok 2023 jako 
deficitní - na straně příjmové 29.501.000,- Kč, na straně výdajové 32.477.600,- Kč.  Financování 
deficitu rezervou minulých let ve výši 2.976.600,- Kč. 
Závazné ukazatele: 
• v rozpočtu příjmů položky a paragrafy dle platné rozpočtové skladby (dle předloženého 
návrhu), 
• v rozpočtu výdajů paragrafy dle platné rozpočtové skladby. 
 
Hlasování   Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
Usnesení bylo schváleno. 
 



5.Různé 

Zastupitelé obdrželi spolu s pozvánkou i návrh rozpočtového opatření č. 10/2022. 

Na příjmové straně se jedná zejména o průtokovou dotaci škole a dále reakce na aktuální 
inkaso daní. 

Na výdajové straně se jedná opět o průtokovou dotaci pro ZŠ a ponížení investic, které se letos 
nerealizovali 

Návrh na usnesení:Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2022. 
Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. 
Hlasování   Pro:13 Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

Starosta navrhl zastupitelům, aby pověřili Radu obce Moutnice provádět veškerá rozpočtová 

opatření. 

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice pověřuje Radu obce Moutnice prováděním 

veškerých rozpočtových opatření. 

Hlasování   Pro: 13 Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 
Periodická inventarizace majetku obce k 31. 12. 2022 
 
Starosta obce informoval o tom, že povinností obce je provedení periodické inventarizace 
majetku obce k 31. 12. 2022. Bylo zvykem, že inventarizaci vykonával kontrolní výbor. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Moutnice ukládá kontrolnímu výboru provedení periodické inventarizace 
majetku obce k 31. 12. 2022. Zastupitelstvo obce Moutnice současně ukládá radě obce (v 
případě požadavku) jmenovat členy inventarizační komise. 
 
Hlasování   Pro:  13 Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Starosta Ing. Antonín Vymazal poděkoval zastupitelům za účast na jednání zastupitelstva a za 
jejich práci pro obec v roce 2022 a popřál všem klidné a pokojné prožití adventu a Vánoc a vše 
dobré do nového roku. 
Jednání zastupitelstva obce Moutnice bylo ukončeno v 19:30  hodin. 
 
Ověřili: 
 
        
 
Zapsal:  
 
Ing. Antonín Vymazal 
starosta obce 


