ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 12.11.2009
POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE
SCHVÁLENÝ POŘAD JEDNÁNÍ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5 Z CELK. 5 .

Životní jubilea
Pořadník obecních bytů
Mikulášská nadílka
Zákaz vstupu na staveniště
Žádost o dodace na úroky z úvěru
Příspěvek obce na projektovou dokumentaci
Program obnovy vesnice

1. ZO popřálo k životnímu jubileu p. Boženě Kunešové / 96 let /, p. Vlastě Maštalířové / 86
let / a p. Marii Kubičkové / 85 /. Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let.
2. ZO rozhodlo o pozastavení pořadníku na obecní byty v čp.17. Uvolněné byty budou
přednostně nabídnuty p. Novákové Vl., p. Vaňkovi Fr.st., p. Saloňové V. a p.Kovářové
M. Důvodem přednostní nabídky je havarijní stav nemovitosti, ve které dosud bydlí.
Schválilo 5 z celk.5.
3. ZO pořádá dne 29.11.2009 ,, Mikulášskou nadílku ,, v pohostinství u VOKOUNA.
Začátek bude od 14:00. Srdečně zveme všechny místní děti do 15 let. Plakáty budou včas
vyvěšeny.
4. ZO žádá všechny rodiče, aby zamezili svým dětem vstup na staveniště u mostu přes řeku
Volyňku. Tento zákaz platí samozřejmě i pro dospělé. Hrozí nebezpečí úrazu !!!
5. ZO se rozhodlo dočasně pozastavit výměnu oken v obecních domech čp. 17 a místo toho
žádat o dotaci na úroky z úvěru na projekty k rozvoji infrastruktury / kanalizace /.
Schválilo 5 z celk. 5.
6. ZO odsouhlasilo vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zajištění
inženýrské činnosti a vydání stavebního povolení na komunikaci, kanalizaci, vodovod
a veřejné osvětlení pro 33 RD v lokalitě ,,Na Loučkách“, v Mutěnicích u Strakonic.
Finanční příspěvek obce na tento projekt činí cca 110 tis. Kč. Schválilo 5 z celk.5.
7. ZO schválilo aktualizaci Programu obnovy vesnice Mutěnice od r. 2009 do r. 2015.
Seznam akcí: oprava oken v obecních domech – několik etap dokončení
oplocení dětského hřiště
výstavba chodníků
výsadba zeleně
dotace úroků z úvěru na projekty k rozvoji infrastruktury
/ dotační titul č. 8 /.
Schválilo 5 z celk. 5.

Zapsal: Šíp Roman
Vyvěšeno: 12.11.2009

Ověřovatelé: Uhriková J., Hynek J.
svěšeno: ________ 2009

