
OBEC MUTĚNICE,
Mutěnice 6, 386 01 Strakonice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Mutěnice
č.2/2020 ze dne 27. 2. 2020

Přítomni: 5

Nepřítomni: 0

Hosté:  0

Schválený program jednání:

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů
3. Kontrola usnesení z min. zasedání
4. Rozpočtové opatření č.2/2020
5. Dodatek č.2 a č.3
6. Výměna obecního bytu.
7. Smlouva o zřízení věcného břemene
8. Životní jubilea

Průběh zasedání:
Usnesení:

1. Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce Jana Uhriková, která seznámila
přítomné s  programem  jednání  zastupitelstva  a  konstatovala,  že  ZO  Mutěnice  je
usnášeníschopné,  neboť  je  přítomna  nadpoloviční  většina  všech  jeho  členů.  Proti
předloženému programu nebylo připomínek a ZO Mutěnice se jím při jednání řídilo.

2. Volba ověřovatelů zápisu: J. Kubička, M. Walter
3. Kontrola usnesení – bez připomínek.
4. Dne  27.2.  2020  bylo  přečteno  a  schváleno  rozpočtové  opatření  č.  2/2020,  které

schválila starostka začátkem tohoto měsíce. Hlasování: Pro: 5, Proti 0, Zdržel se 0.
5. Dne 17.2. 2020 byl podepsán dodatek č.2 ke smlouvě č.2013-00172 o příspěvku za

umístění dětí v mateřských školách ve Strakonicích, ve znění dodatku č.1 ze dne 10.1.
2019. Na základě tohoto dodatku se obec zavazuje platit městu Strakonice příspěvek
ve výši 200,- Kč měsíčně s účinností od 1.5. 2020.



Dne 17.2.  2020  byl  podepsán  dodatek  č.3  ke  smlouve  č.  2017-00028  o  zajištění
předškolního  vzdělávání  ve  školském  obvodu  spádové  mateřské  školy  zřizované
městem Strakonice, ve znění dodatku č.1 a č.2.
Obec  Mutěnice  se  zavazuje  platit  městu  Strakonice  příspěvek  ve  výši  200,-Kč
měsíčně s účinností 1.5. 2020 za každé dítě mající trvalý pobyt v obci Mutěnice.

6. Dne 6.2. 2020 byla přijata od paní Marie Strnadové žádost o výměnu obecního bytu
č.5 za byt č.26 v obecním bytovém domě ze zdravotních důvodů.
ZO Mutěnice žádosti vyhovělo a výměnu bytů odsouhlasilo.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.

7. Dne 27.2. 2020 byla podepsána smlouva o zřízení věcného břemene 
č. : PI-014330058838/002 mezi obcí Mutěnice a E. ON Distribuce, a.s. Jedná se o
pozemek parc.č. 276, 24/2 v k.ú. Mutěnice u Strakonic (bývalá cihelna).

8. ZO Mutěnice popřálo a předalo dárkový balíček k životnímu jubileu panu Michalu
Diorkovi  / 78 / let a paní Mileně Chumanové / 84 / let. Do dalších let přejeme pevné
zdraví a hodně spokojenosti.

Zapisovatel: Roman Šíp, dne 27.2. 2020

 Ověření zápisu:

 J. Kubička, M. Walter 

Vyvěšeno na úřední desce: 28.2. 2020   
Vyvěšeno na www stránkách: 29.2. 2020   

Sejmuto:  ________ 2020     


