OBEC MUTĚNICE,
Mutěnice 6, 386 01 Strakonice
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Mutěnice
č.9/2022 ze dne 10.11. 2022
Přítomni: Roman Šíp, Martin Walter, Josef Kubička, Bc. Denisa Barvířová, Ing. Lukáš Hron
Nepřítomni: 0
Hosté: 0
Schválený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Volba ověřovatelů
Schválení programu
Kontrola usnesení z min. zasedání
Rozpočtové opatření č.12,13,14
Přijatá rezignace na mandát zastupitele (27.10.2022, p. Luděk Kohout)
Uvolnění finanční částky na kastraci toulavých koček
Oslovení 1.náhradníka na zastupitele (§45 odst. 5)
Veřejné projednání změny č.3 ÚP MUTĚNICE bude ve středu 7.12.2022 od 16:00
hodin v obecním úřadu v Mutěnicích čp. 6
10. Určení zastupitele obce pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č.3 ÚP
MUTĚNICE (viz. dokument)
11. Schválení nákupu palivového dřeva (10m3) do pohostinství (cca 13.000,-Kč včetně
dopravy)
12. Schválení uvolnění finančních prostředků (cca 15.000,-Kč) – Mikulášská nadílka
13. Údržba obecních komunikací v zimě – DRAM Invest s.r.o.
14. Podpis kupní smlouvy
15. Přidělení č. ev. 41
16. Přidělení č. ev. 18
17. Dohoda o zrušení služebnosti cesty par. č. 60/2, 58/73
18. Ostatní
19. Různé
Průběh zasedání:
Usnesení:
1. Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18:00 hodin starosta obce Roman Šíp, který
seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že ZO Mutěnice
je usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
2. Volba ověřovatelů zápisu: J. Kubička, Bc. D. Barvířová
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení 2/9/11/2022 bylo schváleno 5 hlasy.

3. Schválení programu
Starosta obce navrhl doplnění bodu č.5 o RO 15 a bod č.18 o tento pořad:
a) schválení směrnice o ZVZ MR
b) přeschválení výběru dodavatele a podpis smlouvy s firmou ZNAKON a.s.
Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
c) hodnocení nabídek
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení 3/9/11/2022 bylo schváleno 5 hlasy.
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání – bez připomínek
5. Dne 10.11. 2022 byla přečtena tato rozpočtová opatření, která byla schválena
starostou obce: RO 12 – 27.10.2022, RO 13 – 28.10. 2022, RO 14 – 31.10. 2022.
ZO Mutěnice schvaluje rozpočtové opatření č. 15
Hlasování. Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení 5/9/11/2022 bylo schváleno 5 hlasy.
6. Dne 27.10.2022 obdržel starosta obce písemnou rezignaci na mandát zastupitele od
p. Luďka Kohouta. Rezignace byla přijata.
7. ZO Mutěnice uvolnilo finanční částku 1097,-Kč na provedení kastrace toulavé kočky.
Hlasování. Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení 7/9/11/2022 bylo schváleno 5 hlasy.
8. Dne 28.10.2022 byl osloven podle §45 odst. 5 1.náhradník z kandidátní listiny PRO
Mutěnice pan ing. Lukáš Hron. S mandátem zastupitele souhlasil a na OÚ v
Mutěnicích složil slib zastupitele - bez výhrad, slovem „Slibuji“ a podpisem slibu k
rukám starosty obce. Tímto aktem se stal právoplatným členem zastupitelstva obce.
9. ZO Mutěnice oznamuje veřejné projednání změny č.3 ÚP MUTĚNICE, které se
bude konat ve středu 7.12.2022 od 16:00hodin v obecním úřadu v Mutěnicích čp. 6.
10. ZO Mutěnice určuje starostu obce Romana Šípa jako osobu pro spolupráci s
pořizovatelem při pořizování změny č. 3 ÚP MUTĚNICE (viz. Dokument).
Hlasování. Pro 4, Proti 0, Zdržel se 1
Usnesení 10/9/11/2022 bylo schváleno 4 hlasy.
11. ZO Mutěnice schvaluje uvolnění částky 13.000,-Kč na nákup palivového dřeva do
místního pohostinství.
Hlasování. Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení 11/9/11/2022 bylo schváleno 5 hlasy.
12. ZO Mutěnice schvaluje uvolnění částky cca15.000,-Kč na Mikulášskou nadílku, která
se bude konat 4.12.2022 v místním pohostinství.
Hlasování. Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení 12/9/11/2022 bylo schváleno 5 hlasy.
13. ZO Mutěnice uzavřelo DPP na zimní údržbu komunikací obce v období 2022/2023
s firmou DRAM Invest s.r.o.
Hlasování. Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení 13/9/11/2022 bylo schváleno 5 hlasy.

14. ZO Mutěnice přeschvaluje kupní smlouvu ze dne 19.5.2022 na nákup pozemku parc.
č. 58/3, ostatní plocha o výměře 3.439m2 v k.ú. Mutěnice u Strakonic, viz. doložka ze
dne 10.11.2022
Hlasování. Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení 14/9/11/2022 bylo schváleno 5 hlasy.
15. ZO Mutěnice oznamuje přidělení čísla ev. 41 stavbě určené k rekreaci.
16. ZO Mutěnice oznamuje přidělení čísla ev. 18 stavbě určené k rekreaci.
17. Dne 10.11.2022 byla podepsána dohoda o zrušení služebnosti cesty mezi smluvními
stranami obec Mutěnice a Petr Neubauer. Jedná se o pozemek parc. č. 58/8 v k.ú.
Mutěnice u Strakonic,viz. „Dohoda“. Zároveň dne 10.11.2022 byla podepsána dohoda
o zrušení služebnosti cesty mezi smluvními stranami obec Mutěnice a Petr Neubauer
a Eva Soukupová. Jedná se o pozemek parc. č. 60/2, viz. „Dohoda“
18. a) ZO Mutěnice schvaluje směrnici o ZVZ MR ze dne 24.11.2016, kterou se bude
řídit.
Hlasování. Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení 18a/9/11/2022 bylo schváleno 5 hlasy.
b) ZO Mutěnice dne 25.8.2022 vzalo na vědomí rozhodnutí o výběru dodavatele s
nejnižší cenovou nabídkou 785.295,14Kč vč. DPH. O této skutečnosti mělo být
rozhodnuto dle směrnice ZVZ MR. ZO Mutěnice přeschvaluje výběr dodavatele a
podpis smlouvy s firmou ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice. ZO
Mutěnice rozhodlo uzavřít smlouvu s firmou ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01
Strakonice za cenu 785.295,14Kč. Rozhodovalo na základě nejnižší cenové nabídky,
jak je uvedeno v usnesení ze dne 25.8.2022.
Hlasování. Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení 18b/9/11/2022 bylo schváleno 5 hlasy.
c)
1. Starosta obce informoval zastupitele obce o způsobu vedení zadávacího řízení, kdy
v souladu s platnou směrnicí obce o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, byli
osloveni 3 dodavatelé k předložení cenové nabídky na stavební práce akce
„Dokončení opravy vodního náhonu -II- etapa – závěrečná část“. Předložil
zastupitelům písemnou informaci o společném postupu starosty a místostarosty obce
při výběru dodavatelů, členů komise jmenované pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek (předseda Bc. D. Barvířová, členové – R. Šíp, M. Walter) a osoby
administrátora výběrového řízení. Zastupitelé obce vzali tuto informaci na vědomí a s
postupem souhlasí.
2. Starosta obce předložil zastupitelům obce výsledky jednání komise. Hodnotící
komise na základě hodnocení jednotlivých nabídek, kdy jediným hodnotícím
kritériem byla nejnižší nabídková cena, stanovila následující pořadí dodavatelů
veřejné zakázky na stavební práce akce „Dokončení opravy vodního náhonu-II- etapa
– závěrečná část“:

1. firma : ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, IČ: 26018055,
nabídková cena: 520.194,81Kč vč. DPH
2. firma : SVS, silniční a vodní stavby Blatná, Na příkopech 747, 388 01 Blatná, IČ:
09927387, nabídková cena: 586.612,07Kč vč. DPH
3. firma : STAREKO CZ Písek, s.r.o. 398 22 Ražice 56, IČ: 25159674, nabídková
cena: 775.853,18Kč vč. DPH
ZO Mutěnice po projednání schvalují výsledky hodnocení nabídek a jako dodavatele
akce „Dokončení opravy vodního náhonu -II- etapa – závěrečná část“ schvalují firmu:
ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, IČ: 26018055, která předložila
nabídku s cenou 520.194,81Kč vč. DPH.
Zároveň pověřují starostu obce k uzavření a podpisu smlouvy o dílo s touto firmou.
Hlasování. Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení 18c/9/11/2022 bylo schváleno 5 hlasy.
19. a) ZO Mutěnice pověřuje ing. L.Hrona k oslovení – zajištění firmy na „Arboristiku –
úprava a odborný ořez dřevin“ v obci Mutěnice
b) ZO Mutěnice pověřuje Bc. D.Barvířovou ke sledování vypisovaných dotačních
výzev pro možnost získávání dotací pro obec Mutěnice
c) ZO Mutěnice rozhodlo o objednání velkoobjemového kontejneru pro
připravovanou brigádu na úklid listí v okolí rybníka „Vokoun“
Zasedání ZO Mutěnice ukončil starosta obce v 19:10 hodin.
Zapisovatel: Martin Walter, dne 10.11. 2022

Ověření zápisu:
J. Kubička, Bc. D. Barvířová
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