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

USNESENÍ
zasedání č. XXV. Zastupitelstva obce Mutěnice
konané dne 13. 9. 2022 v sále Kulturního domu v Mutěnicích od 17:00 hod.

Zastupitelstvo obce Mutěnice bere na vědomí
XXV./2022Z/2

kontrolu úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce

XXV./2022Z/3

zápis z jednání finančního výboru ze dne 30.8.2022

XXV./2022Z/24

že pořizovatelem Změny č. 3 územního plánu Mutěnice bude Obecní úřad Mutěnice, který
zajistí výkon územně plánovací činnosti podle § 6 odst. 2 stavebního zákona s použitím § 24
stavebního zákona prostřednictvím jiné fyzické osoby

Zastupitelstvo obce Mutěnice schvaluje
XXV./2022Z/1

program zasedání ZO Mutěnice, návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatele.

XXV./2022Z/4

MPZ obce č. 13/2022 - prodej pozemku p.č. 13779 v k.ú. Mutěnice za cenu dle znaleckého
posudku ve výši
320 880,-Kč p. Čestmíru Rozehnalovi, Mutěnice

XXV./2022Z/5

MPZ obce č. 16/2022 - bezúplatný převod pozemků p.č. 307/62, p.č. 482/66 a p.č. 511/8
v k.ú. Mutěnice z LV- Česká republika, Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
na LV Obec Mutěnice

XXV./2022Z/6

MPZ obce č. 17/2022 - směnu pozemků id. 1/2 p.č. 6624/59 v k.ú. Mutěnice (LV Marie
Štěpánková, Mutěnice) za pozemky p.č. 11166, p.č. 11167 a p.č. 13255 v k.ú. Mutěnice
(LV Obec Mutěnice) a doplatek Marie Štěpánkové Obci Mutěnice ve výši 171 860,-Kč. vše dle
znaleckého posudku.

XXV./2022Z/7

MPZ obce č. 18/2022 - prodej pozemku p.č. 6598/1 v k.ú. Mutěnice za cenu 10 800,-Kč dle
znaleckého posudku manželům Jurenovým, Mutěnice

XXV./2022Z/8

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001030072991/001-RGV mezi
Obcí Mutěnice a EG.D, Brno - p.č. 1947/1 v k.ú. Mutěnice - příp. NN Holešínský, Búdy

XXV./2022Z/9

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001030074614/001 mezi Obcí
Mutěnice a EG.D, Brno - p.č. 13780 v k.ú. Mutěnice - příp. NN Kubec, Pod Horů

XXV./2022Z/10

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001030074120/001 mezi Obcí
Mutěnice a EG.D, Brno - p.č. 69/15 v k.ú. Mutěnice - příp. NN Sabáčková

XXV./2022Z/11

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001030074005/001 mezi Obcí
Mutěnice a EG.D, Brno - p.č. 1678/1 v k.ú. Mutěnice - příp. NN Zavadil

XXV./2022Z/12

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001040021219/001-RGV mezi
Obcí Mutěnice a EG.D, Brno - p.č. 13780 v k.ú. Mutěnice - úpr. příp. NN Peňák

XXV./2022Z/13

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001030075704/003 mezi Obcí
Mutěnice a EG.D, Brno - p.č. 9704 v k.ú. Mutěnice - příp. NN Janásek, Búdy

XXV./2022Z/14

Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO- 014330070689/001-MDP mezi Obcí Mutěnice a
EG.D, a.s., Brno - pozemek p.č. 1730 v k.ú. Mutěnice -příp. NN Svoboda, Jarní, za cenu
2000,-Kč bez DPH.
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XXV./2022Z/15

Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO- 014330064031/001-MDP mezi Obcí Mutěnice a
EG.D, a.s., Brno - pozemek p.č. 10463 v k.ú. Mutěnice -příp. NN Marada, Bůdy, za cenu
1000,-Kč bez DPH.

XXV./2022Z/16

Smlouvu o zřízení věcného břemene č. Mut-1/2022 mezi Obcí Mutěnice a Nej.cz, s.r.o.
Praha - pozemky p.č. 488/1, p.č. 489/1 a p.č. 11780 v k.ú. Mutěnice - vedení komunikační
sítě, za cenu 2016,-Kč bez DPH

XXV./2022Z/17

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Mutěnice,
Ing. Vojtěchem Markem, Mutěnice a NET4GAS, s.r.o. Praha

XXV./2022Z/19

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. HO-001030076731/001 mezi obcí
Mutěnice a EG.D, a.s. Brno - pozemek p.č. 1808/1 a p.č. 1808/2 v k.ú. Mutěnice - příp. NN
Pavelka

XXV./2022Z/20

Darovací smlouvu mezi Obcí Mutěnice a ZENON, spol s r.o., Nerudova 1121, Mutěnice

XXV./2022Z/21

rozpočtové opatření č. 4/2022, a to povýšení na straně příjmů o 694500,-Kč a povýšení
na straně výdajů o 2496000,- Kč. Po provedení rozpočtového opatření č. 4 bude rozpočet
obce Mutěnice na straně příjmů ve výši 70 896 900,- Kč a na straně výdajů ve výši
119 783 700,-Kč.

XXV./2022Z/25

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Mutěnice a JESTECH s.r.o., Lužice - akce
"Modernizace hřiště při ZŠ Mutěnice - vybudování sportovní plochy kluziště"

XXV./2022Z/26

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.11.2020 - PD Přírodní koupací biotop
Mutěnice mezi Obcí Mutěnice a BAPO s.r.o. Rousínov

Zastupitelstvo obce Mutěnice pověřuje
XXV./2022Z/18

radu obce k iniciaci dražby 2/8 pozemku p.č. 6624/112 v k.ú. Mutěnice,
ke stanovení maximální ceny při dražbě pozemku a k účasti Obce Mutěnice na dražbě

Zastupitelstvo obce Mutěnice rozhoduje
XXV./2022Z/22

a) podle ustanovení § 46, odst. 3, zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s použitím §55a stavebního zákona
schválit
návrh na pořízení změny Územního plánu Mutěnice v lokalitě vinných sklepů severozápadně
od zastavěné části obce v lokalitě Platové na návrh Ing. Petra Mokruši, IČ 74535862,
který má vlastnická práva k pozemkům a stavbám na území obce dle předloženého znění
b) o zařazení předloženého návrhu k prověření v rámci Změny č. 3 územního plánu
Mutěnice, jejíž pořízení bude zahájeno až po dokončení rozpracované Změny č. 2 územního
plánu Mutěnice

Zastupitelstvo obce Mutěnice volí
XXV./2022Z/27

paní Janu Ševčíkovou do funkce přísedící Okresního soudu v Hodoníně

Zastupitelstvo obce Mutěnice podmiňuje
XXV./2022Z/23

pořízení dílčí změny v rámci Změny č. 3 územního plánu Mutěnice úplnou úhradou nákladů
uvedených v §55 odst. 2, písm. f) stavebního zákona jejím navrhovatelem

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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MVDr. Dušan Horák
starosta obce

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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