ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 25.10.2007
POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ ZO
SCHVÁLENÝ POŘAD JEDNÁNÍ:

5 Z CELK. 5.

1. Žádost o půjčku - p. Buřval
2. Žádost o převod pozemků pod místními komunikacemi
3. Převod vodního náhonu do vlastnictví obce
4. Životní jubilea
5. Veřejné hlasování ,, lokalita cihelna ,,
6. Obecně závazná vyhláška
7. Aktualizace programu obnovy obce Mutěnice
8. Mikulášská nadílka
9. Vyvěšen záměr ZO o prodeji obecního pozemku - p. Hronovi L.
10. Potvrzení spolupráce s MAS LAG Strakonicko
11. Autobusová doprava - zamítnutí
12. Veřejné projednání kanalizace.
1. ZO odsouhlasilo na svém zasedání ze dne 25.10.2007 půjčit panu
M. Buřvalovi bezúročnou půjčku 40 000 Kč na dozásobení pohostinství v Mutěnicích u Vokouna. Schváleno 4. z celk. 5.
2. ZO projednalo převod pozemků pod místními komunikacemi parc.
č. 24/2, 24/4, 132/3, 306, vše v k.ú. Mutěnice u Strakonic, které jsou
v KN vedeny jako ostatní plocha - ostatní komunikace. Tyto pozemky
patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Schváleno 5. z celk. 5.
3. ZO se rozhodlo požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majet kových o převod vodního náhonu / stoky / parc. č. 297/2 do vlastnictví
obce Mutěnice.
4. ZO popřálo k životnímu jubileu paní Staňkové M. / 76 let /, paní
Maštalířové Vl. / 84 let / a paní Kubičkové M. / 83 let /. Přejeme všem
pevné zdraví.
5. Dne 20.10. 2007 se konalo veřejné hlasování o možném využití ,,lokality
cihelna,, - počet přítomných k hlasování - 52 obyvatel. Všech 52 přítomných hlasovalo pro možné budoucí využití této lokality k zástavbě
rodinnými domky.
Pro využití této lokality k výstavbě možné průmyslové zóny hlasovalo
0 přítomných. Hlasování se zdrželo 0 přítomných.
6. ZO vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, kterou se ruší obecně
závazná vyhláška č. 2/2005. Schváleno 5. z celk. 5.
7. ZO na svém zasedání dne 25.10.2007 schválilo aktualizaci POV obce
Mutěnice pro rok 2008.

1/ možnost vytvoření půdních bytů nad obecními domy
2/ dokončení kanalizace - zatím jen projekt
3/ rekonstrukce veřejného osvětlení
4/ výměna oken v obecních domech čp. 17
5/ oprava komunikací
Bod č. 4 byl vybrán jako prioritní. Schváleno 5. z celk. 5.
8. ZO odsouhlasilo příspěvek 7000 Kč na Mikulášskou nadílku 8.12.07ˇ.
Schváleno 5. z celk. 5.
9. Byl vyvěšen záměr o prodeji části obecního pozemku parc.č. 295/2.
10. ZO souhlasí se zařazením obce do území Místní akční skupiny
LAG Strakonicko. Obec má zájem pokračovat v práci formou metody
LEADER a schvaluje Strategický plán LEADER 2007 - 2013, který
je zpracován Místní akční skupinou Strakonicko.
11. ZO zamítlo žádost firmě DoZnač, dopravní značení a cyklotrasy, s.r.o.
České Budějovice o průjezd dálkových autobusů obcí Mutěnice
v týdnu od 12.11.2007 do 16.11.2007 v době uzavírky silnice I/4 - / viadukt u nádraží ve Strakonicích /.
12. Dne 20.10.2007 zárověň s veřejným hlasováním byla projednána
možnost získání dotací na realizaci odkanalizování obce Mutěnice,
projekt pro stavební povolení je hotov platí do r. 2012.
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