ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 20.1.2011
POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE 5 Z CELK. 5 .
SCHVÁLENÝ POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Oprava návsí obcí SOS
2. Zapojení do projektu SMOOS
3. Popelnice
4. Nová vyhláška – psi
5. Výpověď – pohostinství
6. Kontrola VZP
7. Životní jubilea
8. Zájezd do Mutěnic na Moravě
9. Dětský maškarní bál
10. Dodatek č. 5 ke smlouvě k úvěru
11. Nájem v pohostinství
12. Rozpočtová změna č.5
1. Dne 20.12.2010 ZO Mutěnice schválilo zapojení do projektu ,,Oprava návsí obcí
SOS“.V rámci tohoto projektu se opraví chodník u obecního bytového domu čp.17
v Mutěnicích. Jedná se o nahrazení části stávajících porušených obrubníků v celkové
délce 43,3 m za nové silniční obrubníky, nahrazení betonového žlabu pro povrchové
odvodnění a vydláždění rozpraskaného povrchu chodníku novou betonovou zámkovou
dlažbou. Předpokládaná cena oprav cca. 113 000 Kč. 70 % budou dotace.
Schválilo 5 z celk. 5.
2. Dne 20.12.2010 ZO Mutěnice odsouhlasilo zapojení do projektu SMOOS. Schválilo 5
z celk.5.
3. Známky na popelnice na odvoz komunálního odpadu jsou v prodeji na obecním úřadu
do konce ledna 2011.
4. ZO Mutěnice vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku ze psů.
Zároveň se zrušila obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o místním poplatku ze psů
ze dne 1.12.2003 Schválilo 5 z celk. 5.
5. ZO Mutěnice rozhodlo na svém zasedání o výpovědi z místního pohostinství p. Milanu
Buřvalovi. Schválilo 5 z celk. 5.
6. Dne 9.2.2011 bude provedena kontrola placení pojistného na všeobecné zdravotní pojištění.
Kontrolu provede pí. Marie Cardová.
7. ZO Mutěnice popřálo k životnímu jubileu p. Václavu Votavovi / 65 let / a p. Františku
Vaňkovi / 82 let /. Přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
8. Do konce února je možné se nahlásit na obecním úřadu k zájezdu do Mutěnic na Moravě,
který se uskuteční 17 – 19 . 6. 2011.
9. Dne 12.2.2011 se koná v místním pohostinství u VOKOUNA dětský maškarní bál.
Začátek je ve 14:00 hodin. Pro ději jsou připraveny různé soutěže a hry o ceny. K tanci bude
hrát DJ František Mareš.
10. Dne 20.1.2011 ZO Mutěnice schválilo dodatek č. 5 ke Smlouvě o úvěru č. 2664/08/5226 mezi
obcí Mutěnice a ČSOB Strakonice. Schválilo 5 z celk.5.
11. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 20.1.2011 schválilo úpravu bodu III. náj.
Smlouvy – cena nájmu. Od 1.2.2011 do 30.4.2011 je stanovena dohodou smluvních
stran ve výši 1 Kč měsíčně. Schválilo 5 z celk. 5.
12. ZO Mutěnice odsouhlasilo rozpočtovou změnu č.5 z 22.12.2010.
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