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Obec Mutěnice

Masarykova 200, 696 11 Mutěnice
tel.č.: 518 370 425 | e-mail: podatelna@mutenice.cz

U S N E S E N Í
zasedání č. XX. Zastupitelstva obce Mutěnice

konané dne 6. 9. 2021 v sále Kulturního domu v Mutěnicích od 17:00 hod.

Zastupitelstvo obce Mutěnice bere na vědomí

XX./2021Z/2 kontrolu úkolů z minulého zasedání ZO

XX./2021Z/27 informaci MěÚ Hodonín, odbor rozvoje města č.j. MUHOCJ 54386/2021 ze dne 18.8.2021
o odmítnutí  návrhu na  pořízení  změny územního  plánu -  předkladatelé  Pavel  a  Blanka
Skočíkovi, Mutěnice, Dubňanská 627.

Zastupitelstvo obce Mutěnice schvaluje

XX./2021Z/1 program XX. veřejného jednání ZO, návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatele.

XX./2021Z/3 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci "Přístavba a stavební úpravy budovy tělocvičny u ZŠ
Mutěnice"

XX./2021Z/4 MPZ obce č. 25/2021 - výkup id. 1/2 pozemku p.č. 6624/34 v k.ú. Mutěnice za cenu 650,-
Kč/m2 na základě nabídky paní Zálejské, bytem Hýskov

XX./2021Z/5 MPZ obce č. 22/2021 - prodej pozemku p.č. 10207/1 v k.ú. Mutěnice za cenu dle znaleckého
posudku 15 560,-Kč, p. Zikmundovi, bytem Plzeň

XX./2021Z/6 MPZ obce č. 23/2021 - prodej p.č. 10207/3 v k.ú. Mutěnice za cenu dle znaleckého posudku
8 850,-Kč, paní Svobodové, bytem Mutěnice

XX./2021Z/7 MPZ obce č. 20/2021 - prodej pozemku p.č. 357/4 v k.ú. Mutěnice za cenu dle znaleckého
posudku 24 150,-Kč manželům Blahovým, bytem Mutěnice

XX./2021Z/8 hlasování o prodeji pozemku parc.č. 8726 aklamací

XX./2021Z/9 MPZ 30/2021 - prodej pozemku  p.č. 8726 v k.ú. Mutěnice za nabídnutou cenu 150.000,-Kč
panu Jiřímu Holešínskému, Mutěnice
 

XX./2021Z/10  návrh, aby se o nižší nabídce pana Spěváka nehlasovalo

XX./2021Z/11  MPZ obce č. 32/2021 - prodej pozemku p.č. 10794 v k.ú. Mutěnice za nabídnutou cenu
100.000,-Kč panu Jaroslavu Tesaříkovi, Mutěnice

XX./2021Z/13 MPZ obce č. 34/2021 - prodej pozemků p.č. 9927 a p.č. 9928 v k.ú. Mutěnice za nabídnutou
cenu 103.800,-Kč manželům Luboši a Martině Zimolkovým, Mutěnice

XX./2021Z/15 MPZ obce č.  19/2021 -  prodej  pozemku p.č.  1361 v k.ú.  Mutěnice za nabídnutou cenu
1.401.000,-Kč manželům Nikol a Jakubovi Kundratovým, Mutěnice

XX./2021Z/16 MPZ obce č. 45/2021 - prodej pozemku p.č. 2097/1 v k.ú. Mutěnice za cenu dle znaleckého
posudku 8320,-Kč paní Eimutové, bytem Hodonín

XX./2021Z/17 Smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  mezi  Obcí  Mutěnice  a  SPP  Storage,  s.r.o.,  Dolní
Bojanovice č.p. 891 na pozemek p.č. 7896 v k.ú. Mutěnice za cenu 4 700,-Kč/rok vč. DPH.

XX./2021Z/18 Smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  mezi  Obcí  Mutěnice  a  EURONA,  s.r.o.  Lhota
za  Červeným  Kostelcem  261,  Červený  Kostelec  -  pozemky  p.č.  6347/2,  p.č.  6347/1  a
p.č. 13651 v k.ú. Mutěnice za cenu 1000,-Kč
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XX./2021Z/19 Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice a Vodovody a kanalizace Hodonín
a.s.,  Purkyňova 2933/2, Hodonín - pozemek p.č. 12886 v k.ú. Mutěnice za cenu 825,-Kč
vč. DPH.

XX./2021Z/20 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB č. HO-001040019574-ELIG mezi Obcí Mutěnice a
EG.D , Lidická 36, Brno - pozemek p.č. 1213/1 a p.č. 1275/46 v k.ú. Mutěnice za cenu 9500,-
Kč bez DPH.

XX./2021Z/21 Smlouvu o zřízení VB č. HO-14330068664/001-MDP mezi Obcí Mutěnice a EG.D, a.s., Lidická
36, Brno - pozemek p.č. 1809/1 a p.č. 1824/1 v k.ú. Mutěnice za cenu 1000,-Kč bez DPH.

XX./2021Z/22 Smlouvu o zřízení VB č. HO - 014330062355/002-MDP mezi Obcí Mutěnice a EG.D, a.s.
Lidická 36, Brno - pozemky p.č. 70/1, p.č. 70/4 a p.č. 71/1 v k.ú. Mutěnice za cenu 1000,-Kč
bez DPH.

XX./2021Z/23 Smlouvu o zřízení VB č. HO - 014330068414/001-MDP mezi Obcí Mutěnice a EG.D, a.s.
Lidická 36, Brno - pozemky p.č. 162/23  a p.č. 6885/17v k.ú. Mutěnice za cenu 1000,-Kč bez
DPH.

XX./2021Z/24 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. HO-001030036456/003-RGV mezi
Obcí Mutěnice a EG.D, a.s., Lidická 36, Brno - pozemek p.č. 13978 v k.ú. Mutěnice 

XX./2021Z/26 rozpočtové  opatření  č.  5/2021  -  navýšení  příjmů  o  3  484  800,-Kč  a  navýšení  výdajů
o 3 689 000,- Kč. Po provedení rozpočtového  opatření budou příjmy ve výši 73 703 000,- Kč
a výdaje 129 305 200,-Kč.

Zastupitelstvo obce Mutěnice pověřuje

XX./2021Z/25 Radu obce  stanovením nejvyššího příhozu v dražbě pozemků id. 1/3  
• pozemek parcelní číslo 8301 – orná půda o výměře 2718 m2
• pozemek parcelní číslo 8549 – lesní pozemek o výměře 2034 m2
• pozemek parcelní číslo 11696 – ostatní plocha o výměře 1924 m2
• pozemek parcelní číslo 12447 – orná půda o výměře 4036 m2
• pozemek parcelní číslo 12448 – ostatní plocha o výměře 1389 m2,

Zastupitelstvo obce Mutěnice rozhoduje

XX./2021Z/28 Zastupitelstvo  obce  Mutěnice  na  základě  podkladů  předložených  pořizovatelem,  tedy
Městským úřadem Hodonín,  odborem rozvoje  města  po  projednání:  I.  rozhoduje  podle
ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
s c h v á l i t 
návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod
pořadovým číslem 1, 
s c h v á l i t 
návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod
pořadovým číslem 2, 
s c h v á l i t 
návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod
pořadovým číslem 3, 
s c h v á l i t
návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod
pořadovým číslem 4, 
s c h v á l i t 
návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice uvedený v příloze tohoto materiálu pod
pořadovým číslem 5,

Zastupitelstvo obce Mutěnice stanovuje
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XX./2021Z/29 že schválené návrhy na pořízení změny Územního plánu Mutěnice budou řešeny v rámci
připravované změny č. 2 Územního plánu Mutěnice, která je pořizována na základě zprávy
o uplatňování  územního plánu.  Nedílnou součástí  tohoto usnesení  je  příloha Stanovisko
pořizovatele k návrhům na změny Územního plánu Mutěnice.

Zastupitelstvo obce Mutěnice stahuje

XX./2021Z/12 z jednání MPZ obce č. 33/2021 -  nebyla podána žádná nabídka

XX./2021Z/14 z jednání MPZ obce č. 35/2021 - nebyla podána nabídka

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, které byly zamítnuty

Zastupitelstvo obce Mutěnice schvaluje hlasování o MPZ č. 31, 32, 33, 34 a 35/2021 aklamací

Zastupitelstvo obce Mutěnice schvaluje MPZ obce č. 31/2021 - prodej pozemků p.č. 10851 a p.č. 10853
v k.ú. Mutěnice za nabídnutou cenu 70.199,-Kč panu Janu Martincovi, Mutěnice

Zastupitelstvo obce Mutěnice pověřuje starostu a místostarostu vytipováním vhodných pozemků v majetku
obce  k  dlouhodobému  pronájmu  za  účelem  výsadby  vinic,  sadů  a  zemědělské  činnosti  a
stanovením  pravidel  nebo  podmínek  pronájmu.

MVDr. Dušan Horák
starosta 


