
 OBEC MUTĚNICE,
Mutěnice 6, 386 01 Strakonice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Mutěnice
č.5/2021 ze dne 3. 6. 2021

Přítomni: 5

Nepřítomni: 0

Hosté:  0

Schválený program jednání:

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů
3. Kontrola usnesení z min. zasedání
4. Rozpočtové opatření č.6
5. Prodej pozemku
6. Životní jubilea
7. Přidělení čísla popisného
8. Výběrové řízení
9. Dětské odpoledne
10. Závěrečný účet

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, J. Hynek
Hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 2 (Kubička, Hynek)

3. Kontrola usnesení – bez připomínek.
4. Dne 3.6. 2021 bylo přečteno rozpočtové opatření č. 6/2021, které schválila starostka

obce 31.5. 2021.
5. Dne 3.6.  2021 schválilo  možnost  prodeje  obecního  pozemku parc.č.  280/4  v  k.ú.

Mutěnice u Strakonic za cenu 500 Kč za 1m².
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.

6. ZO Mutěnice  popřálo  a  předalo  dárkový balíček  k  životnímu jubileu  paní   Haně
Tondrové / 60 / let, panu Vladimíru Švehlovi / 83 / let, panu Ladislavu Novákovi 
/ 60 / let a paní Bohumile Diorkové / 78 / let. Do dalších let přejeme všem jubilantům



hlavně pevné zdraví a hodně spokojenosti.
7. Dne 3.6. 2021 bylo přiděleno číslo popisné 86 budově rodinného domu, postaveném

na pozemku parc.č. 69/48 ( p.č. st. 200) v k.ú. Mutěnice u Strakonic. Vlastníci budovy
jsou  Vladimír  a  Jana  Váňovi.  Doklad  byl  vydán  na  základě  písemné  výzvy
Stavebního úřadu ve Strakonicích pod č.j. MUST/021209/2021/SÚ/nov ze dne 27.5.
2021.

8. Výběrové řízení ,, Vodní náhon obec Mutěnice – II. etapa – 2. část“.
Zadání veřejné soutěže bylo uskutečněno dne 27.5. 2021 na základě ,,Výzvy k podání
nabídky a textové části  zadávací  dokumentace,  která je přílohou dokladu o zadání
výše uvedené veřejné zakázky.
K předložení nabídky byly vyzváni následující dodavatelé:
1. ZNAKON, a.s. Sousedovice 44
2. PROTOM Strakonice, s.r.o, Písecká 290
3. Radek Šimsa, Bezdědovice 120, 388 01 Blatná
Kritériem pro hodnocení pořadí byla nejnižší nabídková cena.
Byla vybrána firma ZNAKON, a.s. Sousedovice 44 s předloženou nejnižší cenovou
nabídkou 720 705,18 Kč včetně DPH.

9. ZO Mutěnice připravuje na 10.července dětské odpoledne s atrakcemi,  divadlem a
táborákem. To vše za přítomnosti DJ Františka Mareše. 
V podvečer od 19:00 hodin zahraje pod pergolou kapela ,,Na Chvíli“.

10. ZO Mutěnice dne 3.6. 2021 přečetlo a schválilo závěrečný účet obce spolu se zprávou
o  výsledku  hospodaření  a  přijalo  nápravná  opatření.  ZO  Mutěnice  souhlasí  s
celoročním hospodařením bez výhrad. Zároveň ZO Mutěnice projednalo a schválilo
účetní  závěrku za  rok 2020 bez  výhrad.  ZO Mutěnice  přečetlo  a  bere na vědomí
rovněž příkaz o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a napomenutí za přestupek
vyšší než nepatrný.
Obec Mutěnice odesílá na Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ekonomický ,,Přijetí
opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků“.

Zapisovatel: Roman Šíp, dne 3.6. 2021

 Ověření zápisu:

 J. Kubička, J. Hynek

Vyvěšeno na úřední desce: 7.6. 2021   
Vyvěšeno na www stránkách: 8.6. 2021   

Sejmuto:  ________ 2021     


