ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 20.2.2011
POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE 5 Z CELK. 5 .
SCHVÁLENÝ POŘAD JEDNÁNÍ:

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

Lesy ČR
Očkování psů proti vzteklině
Termínovaný účet
Bezúplatný převod pozemku 56/2
Vydržení vlastnictví pozemku 56/2
Životní jubilea
Oznámení o společném projednávání ÚP Sousedovice.

1. Obec Mutěnice projevila zájem o odkoupení pozemku p.č. 42/3 v k.ú. Mutěnice
od Lesů ČR. Jedná se o pozemek u Mutěnického jezu. V současné době se
vyřizuje odhad tohoto pozemku. Schválilo 5 z celk.5.
2. V sobotu dne 26.2. 2011 proběhne před hospodou očkování psů proti vzteklině
od 14 hodin. Očkovat bude paní MVDr. Straková.
3. ZO Mutěnice se zozhodlo zrušit termínovaný účet u KB Strakonice a zůstatek
převést na běžný účet u téže banky. Schválilo 5 z celk.5.
4. ZO Mutěnice po projednání souhlasí s bezúplatným převodem podílu o velikosti
1/100 k pozemku p.č. st. 56/2 o výměře 359m² a podílu o velikosti 1/100 k
pozemku p.č. 601/3 o výměře 213m² vše v k.ú. Pracejovice, které se nachází ve
správním území města Strakonice, na nichž má dojít k rekonstrukci úpravny
vod Pracejovice, a které byly změnou č. 30 územního plánu sídelního útvaru
Strakonice vymezeny jako veřejně prospěšná stavba z ČR ÚZSVM na město
Strakonice. ZO Mutěnice pověřilo starostku obce podpisem smlouvy o
bezúplatném převodu.
Schválilo 5 z celk.5.
5. ZO Mutěnice po projednání souhlasí se sepsáním souhlasného prohlášení formou
notářského zápisu, jehož předmětem je vydržení vlastnictví podílu o velikosti
1/100 k budově bez č.p./č. e. na pozemku p.č. st. 56/2 o výměře 359m² v k.ú.
Pracejovice s Jihočeským vodárenským svazem. ZO Mutěnice pověřuje
starostku obce podpisem souhlasného prohlášení formou notářského zápisu.
Schválilo 5 z celk. 5.
6. ZO Mutěnice pořálo k životnímu jubileu panu P. Řezníčkovi / 60 let / , paní J.
Koralové / 60 let / a paní M.Chumanové / 75 let /. Všem přejeme hodně zdraví a
spokojenosti do dalších let.
7. Ve čtvrtek dne 10. března 2011 v 10:00 hodin v kanceláři pořizovatele ve
Strakonicích, ul. Katovická 175, 3. patro ( bývalá budova Telekom ) bude
projednáván návrh změny č. 1 územního plánu obce Sousedovice. Stanoviska k
návrhu lze uplatnit do 30 – ti dnů ode dne společného jednání.
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