
ZÁPIS  ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE   15.12. 2011 
 
POČET   PŘÍTOMNÝCH   ČLENŮ   ZASTUPITELSTVA  OBCE    5   Z  CELK. 5  . 
SCHVÁLENÝ   POŘAD   JEDNÁNÍ : 
 

1. Návrh rozpočtu 
2. Příkaz k inventarizaci 
3. Rozhodnutí – smlouva – ev. obyvatel 
4. Životní jubilea 
5. Návrh rozpočtu – svazek obcí 
6. Veřejná vyhláška 
7. Projednání komunitního plánu soc. služeb 
8. Návrh smlouvy o nájmu nemovitosti 
9. Smlouva ROS – odpady 
10. Zvíře v nouzi 
11. Rozpočtová změna 

 

1. Dne 1.12. 2011 byl vyvěšen návrh rozpočtu na rok 2012. Dne 15.12. 2011 byl sejmut 
návrh rozpočtu, přečten a schválen bez výhrad. Rozpočet je vyrovnaný. Schválilo 5 z 
celk.5. 

2. Příkaz k inventarizaci je nahrazen plánem inventur. Plán vždy sestaví starosta 
nejpozději do 30.9. každého roku. V roce 2011 byl plán inventur sestaven 30.11. 
2011. Tento plán byl schválen 15.12. 2011. Schválilo 5 z celk. 5. 

3. Dne 22.11. 2011 nabylo právní moci rozhodnutí o zajištění výkonu přenesené 
působnosti na úseku zabezpečení zápisů údajů do informačního systému územní 
identifikace mezi Městem Strakonice a Obcí Mutěnice. 

4. ZO Mutěnice popřeje k životnímu jubileu panu Jiřímu Houdkovi / 60 let / a panu 
Mirko Němcovi / 65 let /. Jubilantům přejeme vše nejlepší a do dalších let pevné 
zdraví. 

5. Dne 24.11. 2011 byl vyvěšen na úřední desce návrh rozpočtu Svazku obcí 
Strakonicka. Dne 13.12. 2011 byl návrh rozpočtu svěšen, přečten a schválen bez 
výhrad na zasedání valné hromady mikroregionu. 

6. Dne 7.10. 2011 byla vyvěšena veřejná vyhláška – oznámení o vydání Zásad územního 
rozvoje JK, informace o jejich obsahu a místě zveřejnění dokumentace. Veřejná 
vyhláška byla sejmuta dne 3.11. 2011. 

7. Dne 15.12. 2011 byl projednán ,,Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice“ v 
zastupitelstvu obce. ZO po projednání vzalo na vědomí a schválilo tento plán 
sociálních služeb. Dokument je k dispozici na www.chanceinature.cz, www.kpss-
st.cz. Schválilo 5 z celk. 5. 

8. Dne 15.12. 2011 byl přečten návrh nájemní smlouvy č. 242/CST/2011 ohledně nájmu 
části pozemku st. p.č. 56/2 v k.ú. Pracejovice pod budovou technické vybavenosti bez 
čp/če, která se nachází v areálu úpravny vod v Pracejovicích a jejíž jsme 
spoluvlastníky, a to podílem 1/100. Návrh smlouvy, která bude uzavřena s Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových byl schválen. Schváleno 5 z celk. 5. 

9. ZO Mutěnice rozhodlo o pokračování spolupráce s firmou ROS, a.s. Strakonice o 
zajištění sběru komunálního odpadu ,, plasty – papír – sklo“. Schválilo 5 z celk.5. 

10. ZO Mutěnice dne 15.12. 2011 odsouhlasilo o zaslání částky 1000,- Kč do záchranné 
stanice zvířat Makov. Schválilo 5 z celk.5. 

11. Dne 15.12. 2011 byla schválena rozpočtová změna č.4. Schváleno 5 z celk.5. 
 
 

         Zapsal: Šíp Roman                                            Ověřovatelé: Uhriková J., Hynek J. 
         Vyvěšeno: 15.12. 2011                                      svěšeno: ________ 2011 


