OBEC MUTĚNICE,
Mutěnice 6, 386 01 Strakonice
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Mutěnice
č.3/2020 ze dne 14. 5. 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.3,4,5/2020
5. Přidělení čísla popisného
6. Výměna bytu
7. Přidělení bytu
8. Životní jubilea
9. Audit
10. Oprava dětského hřiště
11. Nádoba na tuky a kuchyňský olej
12. Parkové lavičky
13. Rozšíření místní komunikace
14. Obecní znak a vlajka
15. Závěrečný účet - návrh

Průběh zasedání:
Usnesení:
1. Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce Jana Uhriková, která seznámila
přítomné s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, vydaná podle zákona
č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, pokud
nebyla omezena jen na dobu trvání nouzového stavu a dále 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, J. Hynek
3. Kontrola usnesení – bez připomínek.
4. Dne 14.5. 2020 byla přečtena a schválena rozpočtová opatření č. 3,4,5/2020, která
schválila starostka obce začátkem tohoto měsíce. Hlasování.Pro5, Proti 0, Zdržel se 0.
5. Dne 23.4. 2020 bylo přiděleno číslo popisné 90, novostavbě RD parc.č. 69/33 v k.ú.
Mutěnice u Strakonic. Doklad se vydal na základě žádosti vlastníka pana Radka
Macháčka.

6. Dne 18.4. 2020 byla přijata od Martina Gabary žádost o výměnu obecního bytu č.5 za
byt č.7 v obecním bytovém domě.
ZO Mutěnice žádosti vyhovělo a výměnu bytů odsouhlasilo.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.
7. Dne 14.5. 2020 ZO Mutěnice rozhodlo nabídnout volný obecní byt č.5 dle platného
pořadníku panu Milanu Pelcovi.
8. ZO Mutěnice popřálo a předalo dárkový balíček k životnímu jubileu panu Janu
Královi / 86 / let, paní Miladě Vilímové / 81 / let, paní Věře Cvetinové / 78 / let a
paní Heleně Jelínkové / 78 / let. Do dalších let přejeme všem pevné zdraví a hodně
spokojenosti.
9. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: 29.10.
2019 jako dílčí přezkoumání a 24.4. 2020 jako konečné přezkoumání. Přezkoumané
období od 1.1. 2019 do 31.12. 2019 vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Jaroslav Holub. Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách
mimořádných opatření, vyvolaných vyhlášením nouzového stavu na území ČR, z
využitím postupu doporučeného Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální
harmonizační jednotka, z podkladů předávaných územními celky na elektronických
nosičích a konzultovaných dálkovou formou. Při přezkoumání byly přítomni: Jana
Uhriková – starostka, Mgr. Jana Dubská – účetní. Při přezkoumání hospodaření obce
za rok 2019 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených v § 10 odst.3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
10. ZO Mutěnice oslovilo firmu PALIS Plzeň (dodavatel herních prvků) na opravu
poškozených herních prvků na dětském hřišti.
11. ZO Mutěnice zakoupilo za 1561 Kč novou sběrnou nádobu na tuky a kuchyňský olej.
Nádoba je umístěna u kontejnerů za pohostinstvím.
12. ZO Mutěnice objednalo 2 parkové lavičky celkové hodnotě cca 7000 Kč. Lavičky
budou umístěny na obecních drahách k tůním. Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.
13. V tomto týdnu došlo k plánované úpravě – rozšíření místní komunikace před
kapličkou. Rozšíření provedla firma ZNAKON Sousedovice a.s.
14. ZO Mutěnice projednává znovu návrh obecního znaku a vlajky. Návrh přepracovává
heraldik Mgr. Vladimír Červenka.
15. Dne 14.5. 2020 byl vyvěšen návrh závěrečného účtu za rok 2019 spolu se zprávou o
výsledku hospodaření.

Zapisovatel: Roman Šíp, dne 14.5. 2020
Ověření zápisu:
J. Kubička, J. Hynek
Vyvěšeno na úřední desce: 15.5. 2020
Vyvěšeno na www stránkách: 16.5. 2020
Sejmuto: ________ 2020

