
ZÁPIS  ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  10.6.2010  
 
POČET   PŘÍTOMNÝCH   ČLENŮ   ZASTUPITELSTVA  OBCE     5  Z  CELK.  5 . 
SCHVÁLENÝ   POŘAD   JEDNÁNÍ : 
 

1. Závěrečný účet obce 
2. Zpráva o výsledku hospodaření 
3. Dětský den 
4. Oprava státní komunikace 1702 
5. Vyjádření k záměru výstavby zpevněné RWY 13L/31R 
6. Vyhláška o odpadovém hospodářství 
7. Rozpočtová změna č.2 
8. Životní jubilea 
9. Žádost o dotace o poradenskou činnost 

 
1. Dne 10.6.2010 byl sejmut závěrečný účet obce a schválen bez výhrad. Schválilo 5 z celk.5. 
2. Dne 10.6.2010 byla rovněž sejmuta a přečtena zpráva o výsledku hospodaření ze dne 14.4.2010. Byly 

zjištěny 2 chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 zák. č. 
420/2004 Sb. pod písm. c. Obě tyto chyby byly okamžitě odstraněny. Schválilo 5 z celk. 5. 

3. V sobotu 5.6.2010 se uskutečnil Dětský den. Děti jeli na zájezd do muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově 
 

               a do ZOO v Jihlavě. Počasí nám přálo, výlet byl pěkný. Na tuto akci ZO Mutěnice vyčlenilo 28 tis. Kč. 
               Schválilo 5 z celk. 5. 

4. V dohledné době je plánovaná oprava silnice III/1702 směrem od letiště k obci v úseku cca 350 m. Tuto 
akci bude financovat  SÚS Strakonice. 

5. ZO Mutěnice svolalo 27.5.2010 schůzku se zástupci letiště Strakonice s.r.o. ( p. Chládek, p.Kotrch, p. 
Nováček ) do pohostinství v Mutěnicích. Pozváni byli lidé, kterých se provoz letiště bezprostředně týká 

              a zastupitelstvo obce Mutěnice. Projednáván byl záměr výstavby nové vzletové dráhy RWY 13L/31R. 
              Zástupci letiště Strakonice s.r.o. nás seznámili s novými skutečnostmi. V současné době záměr řešíme na 
              zastupitelstvu obce. 

6. Dne 10.6.2010 byla sejmuta schválena vyhláška o odpadovém hospodářství v obci Mutěnice. 
              Schválilo 5 zcelk. 5. 

7. Dne 10.6.2010 byla schválena rozpočtová změna č. 2. Schválilo 5 zelk. 5.  
8. ZO Mutěnice popřálo k životnímu jubileu p. Řezníčkové H. / 60 let /, p. Soukupovi J. / 70 let / , p. Králi J. 

/ 76 let / , p. Urbanové Z. / 85 let /, p. Novému J. / 84 let /  a p. Martínkovi K. / 65 / let . Všem přejeme  
              mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let. 

9. ZO Mutěnice požádalo  Svazek obcí Strakonicka o dotace na poradenskou činnost  / 30 tic. Kč. / 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Zapsal: Šíp Roman                                       Ověřovatelé: Uhriková Jana 
         vyvěšeno: 10.6.2010                                     svěšeno: ________ 2010 
       


