
Obec Moutnice 

Zastupitelstvo obce Moutnice 

ZÁPIS A NÁVRH USNESENÍ č. 16/2021 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MOUTNICE 

KONANÉHO DNE 14. 9. 2021 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: Dagmar Janoušková, Josef Lengál, Ing. Radim Běloušek, Mgr. Jan Kaplan 

Neomluveni: 0 

 
Ověření mandátu člena zastupitelstva 

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

zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil nového 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.  

Josef Kopeček složil slib bez výhrad. 
 

Předsedající konstatoval, že přítomno je 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je 

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

Předsedající určil jako zapisovatele zasedání Bc. Barboru Hrdou 

 
Schválení programu zasedání: 
1. Zahájení a schválení programu jednání, složení slibu člena zastupitele 



2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Dodatek ke stanovám Region Židlochovicko 

4. Nákup a prodej pozemků 

5. Směrnice – stravenkový paušál 

6. Obecně závazné vyhlášky 

7. Různé 

 
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje program jednání zastupitelstva. 
 
Hlasování   Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
2. Volba ověřovatelů zápisu 

 
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu.  
Byli navrženi: Ing. arch.  Pavla Novotná Příbranská a Jaromír Seďa  
   
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje ověřovatele zápisu Ing. arch.  
Pavlu Novotnou Příbranskou a Jaromíra Seďu 

Hlasování   Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
3. Dodatek ke stanovám Region Židlochovicko 
V souvislosti s protiepidemiologickými opatřeními dobrovolný svazek obcí Region 
Židlochovicko připravuje možnost jednat také mimo zasedání (per rollam). Tento postup musí 
být ukotven ve stanovách svazku. 
Valná hromada DSO Regionu Židlochovicka dne 29. 6. 2021 odsouhlasila Dodatek č.2 Stanov, 
který upravuje rozhodování valné hromady a předsednictva svazku mimo jejich zasedání.  
Účinnost dodatku nastane jeho registrací u Jihomoravského krajského úřadu.  
K registraci je třeba nově doložit usnesení všech zastupitelstev členských obcí o schválení 
dodatku. 
 
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje Dodatek č. 2 Stanov 
dobrovolného svazku Region Židlochovicko, upravující rozhodování valné hromady a 
předsednictva svazku mimo zasedání. 
 
Hlasování   Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
4. Nákup a prodej pozemků 
 
Zastupitelé projednali předložené nabídky na koupi stavebních pozemků, tak jak byly otevřeny 
na jednání rady obce. Do druhého kola šlo v nabídce 5 pozemků a přišlo 5 nabídek. Rada 
stanovila následné pořadí a doporučuje zastupitelstvu schválit prodej těmto zájemcům: 1. 
Pavel Mucha pozemek p.č. 995/131, k.ú. Moutnice, 2. Marek Benáček pozemek p.č. 937/2, 
k.ú. Moutnice, 3. Monika Vencálková pozemek p.č. 995/128, k.ú. Moutnice, 4. Lucie Hrdličková 



pozemek p.č. 995/130, k.ú. Moutnice a 5. manželé Groškovi pozemek p.č. 995/129, k.ú. 
Moutnice. 
 
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje prodej: pozemku p.č. 995/131, 
k.ú. Moutnice o výměře 690m2 Pavlu Muchovi, Moutnice 156, 664 55 za cenu 1.725.000 Kč;  
pozemku p.č. 937/2, k.ú. Moutnice o výměře 512m2 Marku Benáčkovi, Moutnice 117, 664 55 
za cenu 1.280.000Kč; pozemku p.č. 995/128, k.ú. Moutnice o výměře 642m2  Monice 
Vencálkové, Moutnice 149, 664 55 za cenu 1.605.000 Kč;  pozemku p.č. 995/130, k.ú. 
Moutnice o výměře 674 m2 Lucii Hrdličkové a Kristiánu Nacházelovi, Měnín 206, 664 57 za 
cenu 1.685.000 Kč; pozemku p.č. 995/129, k.ú. Moutnice o výměře 658 m2  manželům Lucii a 
Mateji Groškovým, Richtrova 5, 623 00 Brno za cenu 1.645.000,- Kč. 
 
Hlasování   Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Dále byl zveřejněn záměr na prodej pozemků p.č. 304/6 a 304/7, k. ú. Moutnice o celkové 
výměře 30 a 1m2 tedy 31m2 uživateli dotčených pozemků za cenu 200Kč/m2. Jedná se o 
pozemky, které užívá paní Ivanka Auracherová. Prodej pozemků jsme již dříve schválili, 
nicméně katastr zapsal geometrický plán, než jsme předpokládali. Pozemky tedy existují pod 
jiným číslem parcelním. 
  
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje prodej pozemků p.č. 304/6 a 
304/7, k. ú. Moutnice o celkové výměře 30 a 1 m2 tedy 31 m2 uživateli dotčených pozemků za 
cenu 200Kč/m2. 
Hlasování   Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Ohledně plánovaných polních cest je třeba vykoupit část pozemku p.č. 1068/27, k.ú. 
Moutnice. K tomuto byl zpracován geometrický plán č. 860-168/2021. Nově vzniklý pozemek 
p.č. 1068/50, k.ú. Moutnice o velikosti 11m2. 
 
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje odkup části pozemku p.č. 
1068/27, k.ú. Moutnice – dle geometrického plánu č. 860-168/2021 se jedná o pozemek p.č. 
1068/50, k.ú. Moutnice o výměře 11m2 za cenu 100Kč/m2. 
 
Hlasování   Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
5. Směrnice – stravenkový paušál 
Starosta informoval přítomné, že rada obce schválila na svém jednání směrnici, která 
nahrazuje stravenky stravenkovým paušálem. Zákon nově říká, že uvolněným zastupitelům 
musí stravenkový paušál schválit zastupitelstvo. Směrnice č. 3 tedy řeší stravenkový paušál pro 
uvolněné zastupitele. Stravenkový paušál bude poskytován za odpracovanou směnu. Jako 
směna se bude u dlouhodobě uvolněných funkcionářů posuzovat doba „aktivního výkonu 
funkce“. Dobou aktivního výkonu funkce se rozumí čas, po který funkcionář (uvolněný 
zastupitel) vykonává činnost osobně a bezprostředně pro obec. Tzn., že nárok na stravenkový 



paušál bude poskytnut za každý pracovní den (analogicky jako zaměstnanci, pracovní den = 8 
hodin), ve kterém uvolněný funkcionář aktivně vykonával funkci. 
 
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje Směrnici č. 3/2021 - Směrnice k 
zajištění závodního stravování pro uvolněné zastupitele. 
 
Hlasování   Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
Usnesení bylo schváleno. 
 
6. Obecně závazné vyhlášky 
 

Zastupitelé obdrželi spolu s pozvánkou i návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství a návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství. Následně bylo zastupitelům posláno i právní 
posouzení vyhlášek. Na základě těchto posouzení byly vyhlášky upraveny. 
Starosta otevřel k tomuto bodu rozpravu. 
 
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje vydat obecně závaznou vyhlášku 
obce Moutnice č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 
 
Hlasování   Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje vydat obecně závaznou vyhlášku 
obce Moutnice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
 
Hlasování   Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
7.Různé 
 
Starosta otevřel diskuzi k možnému finančnímu daru pozůstalým po paní Anežce Cupákové. 
 
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje finanční dar panu Vítěslavu 
Cupákovi ve výši 100 000Kč.  
 
Hlasování   Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
Jednání zastupitelstva obce Moutnice bylo ukončeno v 19:32 hodin. 
 
Ověřili:  
 
        
Zapsal:  
 
Ing. Antonín Vymazal 
starosta obce 


