Obec Moutnice
Zastupitelstvo obce Moutnice
ZÁPIS A NÁVRH USNESENÍ č. 17/2021 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MOUTNICE
KONANÉHO DNE 7. 12. 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:14 (dle prezenční listiny)
Omluveni: Fiala Zdeněk
Neomluveni: 0
Předsedající konstatoval, že přítomno je 14 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající určil jako zapisovatele zasedání:Josef Lengál
Schválení programu zasedání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Zpráva starosty z jednání Rady obce a OÚ
4. Zprávy výborů
5. Schválení rozpočtu na rok 2022, revokace usnesení k aktuálnímu rozpočtu
6. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizace
7. Různé
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje program jednání zastupitelstva.
Hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
2. Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu.
Byli navrženi: Dagmar Janoušková a Rostislav Dohnálek
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje ověřovatele zápisu Dagmar
Janouškovou a Rostislava Dohnálka.
Hlasování Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení bylo schváleno.

3. Zpráva starosty z jednání Rady obce a OÚ
Starosta obce přítomné seznámil se zprávou z jednání rady a činnosti obecního úřadu za
letošní rok:
- Byl vysoutěžen dopravní automobil pro hasiče. Jedná se o automobil značky Renault,
dodavatelem je společnost Mototruck. Cena 1.680.000Kč.
Dále jsme na seznamu obcí, které mají získat dotaci i na CAS. Předpokládaná hodnota
cisterny pro hasiče je 8-9 mil. Kč. Pravděpodobné dodání jaro 2023.
- Fotovoltaická elektrárna na budově OÚ a MŠ byla povolena, zkolaudována, získána licence na
25 let a byla uzavřena smlouva na výkup elektrické energie do konce roku. Na příští rok
jednáme s novým odběratelem.
- Letos byla realizována nová lokality pro RD označována jako lokalita Z12 či Za dvory.
- V nové lokalitě byly pro zájemce realizovány přípojky vody a kanalizace. Obecní parcely byly
rozprodány. Dále probíhají řízení na přípojky elektřiny.
- Nový chodník na hřbitově.
- Zahájena stavba u hřiště. Konkrétně část chodníku. V příštím roce by se měla dokončit lávka
přes potok.
- Přeložky sítí VN a NN v Rozaříně a dále NN ve směru na Těšany po pravé straně.
- Osázen val za hřištěm. Dosázen větrolam u hřiště.
- Připravuje se dotace na dosázení remízku (biocentra) za ČOV.
- Připravují se ve spolupráci s pozemkovým úřadem biokoridory a biocentra s tůněmi při
hranici s katastrem obce Těšany. Pravděpodobná realizace 2022.
- Byl osloven projektant na přípravu projektové dokumentace cyklotras na Měnín a Těšany.
- Proběhlo územní řízení na dům s pečovatelskou službou. Byla objednaná PD na stavební
povolení.
- Proběhlo řízení na změnu stavbu před dokončením silnice u kostela. Na tuto stavbu proběhlo
i výběrové řízení na zhotovitele a připravuje se žádost o dotaci na rekonstrukci místní
komunikace.
- Projekt na nové polní cesty byl dokončen. Pozemek vykoupen. V současnosti běží povolování
této stavby.
- Probíhá výměna řídícího systému na ČOV.
- Realizována nová trafostanice pro sportovní centrum a obytnou zástavbu.
- Příprava fotovoltaiky na škole.
- Stavebně technické průzkumy školy.
- Příprava dne osvobození Moutnic.
- Do důchodu odešel Jaroslav Svoboda. Nově zaměstnán Roman Salzburger.
Doplněno o informaci, že novým správcem hasičky je Petr Kohoutek a správcem orlovny je Milan
Konečný.

-

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice bere na vědomí zprávu starosty z jednání
rady obce a OÚ.

4. Zprávy výborů
Starosta obce vyzval předsedy jednotlivých výborů o přednesení zpráv za rok 2021
p.Kaplan přednesl zprávu za kontrolní výbor a p.Ostrovský za výbor finanční.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice bere na vědomí zprávy výborů.
5. Schválení rozpočtu na rok 2022, revokace usnesení k aktuálnímu rozpočtu

Zastupitelé obdrželi v elektronické podobě po vyvěšení na úřední desce navržený rozpočet
na rok 2022. Příjmová stránka vychází z reálných čísel letošního roku, navrhovaná výše
příjmů je 22.834.700,- Kč.
Na výdajové straně je počítáno s realizací projektů rekonstrukce komunikace u kostela,
nákup dopravního automobilu pro hasiče, fotovoltaika na budově ZŠ, projektová příprava
domu s pečovatelskou službou, výkup pozemků apod. Navrhovaná výše výdajů je
27.270.000,- Kč (oproti vyvěšenému návrhu rozpočtu se změnil paragraf 6409, týkající se
příspěvku Regionu Cezava, kdy na Cezavě nebyl schválen zvýšený příspěvek MAS Slavkovské
bojiště z 5 Kč na 15 Kč)
Rozpočet je tedy navržený jako deficitní s tím, že deficit ve výši 4.435.300,- Kč bude hrazen z
rezervy předchozích let.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje rozpočet na rok 2022 jako
deficitní - na straně příjmové 22.834.700,- Kč, na straně výdajové 27.270.000,- Kč.
Financování deficitu rezervou minulých let ve výši 4.435.300,- 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: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Revokace usnesení k aktuálnímu rozpočtu
Auditorky při dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2021 zjistily, že vyvěšený schválený rozpočet
neodpovídá rozpočtu, který byl schválen Zastupitelstvem obce dne 8. 12. 2020.
Celkové výdaje byly nesprávně v důsledku chyby ve výpočtu sníženy o 49 900 Kč. Na straně příjmů byl
nesprávně rozepsán rozpočet na položce 4112 (navedeno bylo o 12 tis. Kč méně). Nadbytečně bylo
schváleno rozpočtové opatření č. 2 (navýšení příjmů na položce 4112 o 12 tis. Kč).
Na základě výše zjištěných chyb byla navržena revokace usnesení z loňského roku k rozpočtu na rok
2021.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje revokaci usnesení k rozpočtu
obce na rok 2021 týkající se příjmové a výdajové stránky. Zastupitelstvo obce Moutnice
schvaluje rozpočet na rok 2021 jako deficitní - na straně příjmové 19.408.000,- Kč, na straně
výdajové 36.701.800,- Kč. Financování deficitu rezervou minulých let ve výši 17.293.800,- Kč.
Hlasování Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
6. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizace
Zastupitelé obdrželi spolu s pozvánkou i návrh Plánu financování obnovy vodovodů a
kanalizace. Jedná se o aktualizaci plánu pro období 2022 až 2031.
Starosta otevřel k tomuto bodu diskuzi.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje Plán financování obnovy
vodovodů a kanalizace. Jedná se o aktualizaci plánu pro období 2022 až 2031.

Hlasování Pro:14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
7.Různé
-

Periodická inventarizace majetku obce k 31. 12. 2021

Starosta obce informoval o tom, že povinností obce je provedení periodické inventarizace
majetku obce k 31. 12. 2021. Bylo zvykem, že inventarizaci vykonával kontrolní výbor.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Moutnice ukládá kontrolnímu výboru provedení periodické inventarizace
majetku obce k 31. 12. 2021. Zastupitelstvo obce Moutnice současně ukládá radě obce (v
případě požadavku) jmenovat členy inventarizační komise.
Hlasování Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
-

účetní obce komunikovala s auditorkou ohledně správného zaúčtování přípojek
vodovodu a kanalizace pro nová stavební místa v lokalitě Z12. Po konzultaci
s auditorku bylo tedy navrženo, abychom schválili usnesení ohledně toho, že součástí
prodejní ceny pozemku byly i přípojky vodovodu a kanalizace.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje, že součástí prodejní ceny
pozemků v lokalitě Z12 byly i přípojky vodovodu a kanalizace.
Hlasování Pro:14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
V bodu různé byla dále probrána:
- situace ohledně plánování nové silnice od kostela po křižovatku u domu Jiřího Dohnálka.
- p.Ostrovský vznesl dotaz ohledně pojištění majetků obce.
- p.Hrdá vznesla podnět na rekonstrukci ulice Zelničky.
- p.Kaplan vznesl dotaz ohledně očisty prostředí u bývalého areálu jzd.
- p.Kopeček vznesl dotaz a prosbu o odstranění porostu u radaru směrem z Nesvačilky.
- p.Dohnálek poděkoval za účast na Cezava cupu a zároveň představil program moutnických
vojenských slavností na příští rok.
Starosta navrhl doplnit bod programu č. 8 Odměny
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje doplnit bod programu č. 8
Odměny.
Hlasování Pro: 14Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
8. Odměny

V tomto bodě navrhl starosta obce poděkovat předsedům komise životního prostředí a
kulturní komise. Navrhl jim schválit odměnu ve výši dvounásobku maximální odměny, která
jim v daném roce náležela.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Moutnice schvaluje odměnu předsedům komise
životního prostředí a kulturní komise ve výši 2násobku nejvyšší odměny, která jim v průběhu
kalendářního roku 2021 náleží za výkony jimi zastávaných funkcí za měsíc, a to za realizaci
všech akcí, které tyto komise pořádaly.
Hlasování Pro:13 Proti: 0 Zdržel se:1
Usnesení bylo schváleno.
Starosta Ing. Antonín Vymazal poděkoval zastupitelům za účast na jednání zastupitelstva a za
jejich práci pro obec v roce 2021 a popřál všem klidné a pokojné prožití adventu a Vánoc a
vše dobré do nového roku.
Jednání zastupitelstva obce Moutnice bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

Ověřili:

Zapsal:

Ing. Antonín Vymazal
starosta obce

