
ZÁPIS  ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE   11.11.2010 
 

 
POČET   PŘÍTOMNÝCH   ČLENŮ   ZASTUPITELSTVA  OBCE    5   Z  CELK. 5  . 
SCHVÁLENÝ   POŘAD   JEDNÁNÍ : 
 
 
 
 

1. Usnesení z jednání  zastupitelstva obce Mutěnice 
2. Záměr o pronájem pozemku manželům Pěnkavovým 
3. Smlouva o zřízení věcného břemene - SUS 
4. Smlouva o zřízení věcného břemene - povodí Vltavy 
5. Pronájem a provozování vodohospodářského majetku 
6. Vyjádření k záměru ,, Strakonická obalovna “ 
7. Mikulášská nadílka 
8. Životní jubilea 
9. Žádost o dotace 
10. Smlouva o zřízení věcného břemene 

 
 
 
 
 
      1. Zastupitelstvo obce Mutěnice zvolilo na svém zasedání  dne 11.11.2010  
                    starostou obce paní Janu Uhrikovou. Schválilo 4 z celk.5. Místostarostou 
                    obce Mutěnice byl zvolen pan Roman Šíp. Schválilo 4 z celk. 5.  
      2. ZO Mutěnice vyhlásilo dne 11.11.2010  záměr na pronájem části 
                    pozemku 65/2 manželům Pěnkavovým. Jedná se o cca 30m². 
                     3. Dne 17.9.2010 byla podepsána smlouva zřízení věcného břemene 
                          mezi obcí Mutěnice a SÚS Jihočeského kraje. Jedná se o uložení  
                          kanalizace do pozemku pč. KN 280/1 v kú Mutěnice u Strakonic v rámci 
                     stavby ,, Mutěnice – odkanalizování obce “. Schválilo 5 z celk.5. 
                4. Dne 18.10.2010 bala podepsána smlouva o zřízení věcného břemene 
                      mezi obcí Mutěnice a Povodím Vltavy, státní podnik. Jedná se o  
                      přečerpávací stanici na levém břehu řeky Volyňky, která přečerpává 
                     splaškové vody do kanalizačního sběrače na pravém břehu řeky Volyňky. 
                     Schválilo 5 z celk.5. 
                  5. Dne 8.10.2010 byl podepsán dodatek č.1 smlouvy o pronájmu                                                                          
                      vodohospodářského majetku obce Mutěnice ze dne 5.12.2005. Platnost 
                      a účinnost smlouvy a doba jejího trvání má nové znění: smlouva se  
                      sjednává na dobu určitou, na 20 let, tj. Od 1. ledna 2006 do 31. prosince 
                     2025. Schválilo 5 z celk.5. 
                 6. ZO Mutěnice na svém zasedání dne 14.10.2010 rozhodlo, že proti 
                      záměru ,, Modernizace Strakonické obalovny “ dle doložené  
                      dokumentace firmou: Radko Vondra – PRIDOS, IČO: 13207245, na 
                      Potoce 648, 500 11 Hradec Králové, nemá námitek. Schválilo 5 z cekl. 5. 
 



 
                  7. ZO Mutěnice připravuje na 27.11.2010  mikulášskou nadílku v  
                      místním  pohostinství od 14:00 hodin.  
                 8. ZO Mutěnice popřálo k životnímu jubileu p. Šedivému J. / 65 let /, p. 
                      Ředinovi F. / 70 let / , p. Staňkové M. / 79 let /, p. Krausové M. /60 let /, 
                      p. Kubičkové M. / 86 let / a p. Vackovi J. / 78 let / . Do dalších let  
                        přejeme vše nejlepší a hodně zdraví. 
                9. ZO Mutěnice se rozhodlo podat žádost o poskytnutí dotace v rámco POV 
                          na akci oprava oken v obecních domech – 3. etapa. Schválilo 5 z celk. 5. 
              10. Dne 11.10.2010  byla podepsána smlouva o zřízení práva odpovídajícího  
                          věcnému břemenu mezi obcí Mutěnice a E.ON Distribuce a.s. 
                          Schválilo 5 z celk 5. 
 
 
 
 
 
 
                   Zapsal:  Šíp R.                       Ověřovatelé: Hynek J., Uhriková J 
                    Vyvěšeno: 11.11.2010           Svěšeno: _________ 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


