ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 05.03.2009
POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE
SCHVÁLENÝ POŘAD JEDNÁNÍ:
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5 Z CELK. 5.

Věcné břemeno
E. ON , smlouva
Smlouva o uzavření o smlouvě budoucí
Koordinační dohoda s policií ČR
Velký odpad
Očkování psů
Povolení ke kácení
Životní jubileum

1. ZO schválilo dne 19. 2. 2009 věcné břemeno mezi obcí Mutěnice a p. Lenkou
Lukešovou. Jde o užívání obecního pozemku p.č. 27 v kú. Mutěnice. Jedná se o část
obecní komunikace u malé vodní elektrárny p. L. Lukešové. Schválilo 5 z celk. 5.
2. Dne 14. 6. 2007 byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídající věcnému břemenu mezi obcí Mutěnice a E.ON ČR, s.r.o. Jedná se
o uložení zemního kabelu NN na pozemku p.č. 276 v kú. Mutěnice.Na jaře tohoto
roku bude uložení kabelu provedeno. Schválilo 5 z celk.5.
3. Dne 26. 2. 2009 byla podepsána smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení
věcného břemene mezi obcí Mutěnice a p. L.Lukešovou. Jedná se o zřízení nátoku
z náhonu včetně vtokového objektu na pozemku p.č. 297/3 do stávajícího rybníka
a soustavy tůní na pozemku nivy. Předpokládaná plocha dotčené části pozemku je
cca 2m2. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a to za dohodnutou jednorázovou
úplatu 2612 Kč. Schválilo 5 z celk 5.
4. Dne 4. 3. 2009 byla podepsána koordinační dohoda s policií ČR o vzájemné
spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Schválilo
5 z celk. 5.
5. Začátkem dubna budou přistaveny kontejnery na velký odpad na obvyklých místech.
Datum bude včas upřesněn.
6. V sobotu 14. 3. 2009 ve 14.00 hodin bude provedeno očkování psů proti vzteklině
před místním pohostinstvím.
7. ZO vydalo povolení k pokácení 1 ks přestárlého nemocného akátu u rybníka
na p.č. 64.
8. V sobotu 14. 3. 2009 oslaví životní jubileum p. Josef Brabec / 60 let/. ZO přeje
do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.
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