
ZÁPIS  ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE   13.03.2008 
 
POČET   PŘÍTOMNÝCH   ČLENŮ   ZASTUPITELSTVA  OBCE      5 Z  CELK.   5. 
SCHVÁLENÝ   POŘAD   JEDNÁNÍ : 
 
 1. Dětský maškarní bál 
 2. Žádost o kácení - p. Pěnkava 
 3. Žádost o kácení - p. Řezníčková 
 4. Smlouva - údržba zeleně 
 5. Prodej akcií ČS 
 6. Očkování psů proti vzteklině 
 7. Zájezd do Mutěnic na Moravě 
 8. Příspěvek na fotbal Sousedovice 
 9. Vyjádření k trase I/22  Vodňany 
 
 1. V sobotu dne 8.3.2008 se konal dětský maškarní bál  v místním pohostinství u Vokouna.      

ZO na tuto akci vyčlenilo 4000 Kč. Schválilo 5 z celk. 5. 
 2. ZO vystavilo  povolení  ke kácení jednoho vzrostlého stromu panu J.Pěnkavovi, který      

brání ve výstavbě RD. 
 3. ZO rozhodlo pokácet jeden vzrostlý strom na obecním pozemku 297/2, který sousedí 

s pozemkem paní Řezníčkové a narušuje podezdívku oplocení. 
 4. ZO uzavřelo smlouvu s fimou Pudil - údržba zeleně na rok 2008. Firma Pudil zároveň      

provede prořez některých stromů a křovin. Schválilo 5 z celk.5. 
 5. ZO odsouhlasilo prodej  200 ks. akcií České Spořitelny a.s. za cenu 475 Kč za jeden kus  

/ celkem 95 000 Kč /. Schválilo 5 z celk. 5.  
 6. V neděli dne 30.3.2008 ve 14:00 hodin proběhne očkování psů proti vzteklině před 

místním pohostinstvím v Mutěnicích. Plakát bude vyvěšen. 
 7. ZO připravuje zájezd do Mutěnic na Moravě. Zájezd se uskuteční  ve dnech 6. a 7. září  

2008. Zájemci se mohou hlásit u p. Uhrikové J. Celkový program zájezdu, cena, odjezd 
a příjezd budou včas upřesněny. 

 8. ZO odsouhlasilo příspěvek pro fotbalový klub žáci - FC  WESTRA  SOUSEDOVICE     
jako každý rok 2000 Kč. Schválilo 4 z celk. 5. 

 9. Dne 8.2.2008  obdržela Obec Mutěnice žádost o vyjádření k trase I/22 Vodňany – hranice 
Plzeňského kraje / vyhledávací studie / . Jedná se o varianty navržených tras A-1 až A-5 
v území mezi Katovicemi a Nebřehovicemi.Tři z navržených pěti tras vedou přes část 
Mutěnic. ZO vydalo nesouhlasné stanovisko s těmito třemi trasami. Vyhledávací studie     
bude k nahlédnutí na veřejné schůzi, která se uskuteční v měsíci dubnu. 

 
 
 
     Zapsal: Uriková Jana                     Ověřovatelé: Šíp, Novák 
 
 
    Vyvěšeno: 13.3.2008                      Svěšeno: ______ 2008 


