
ZÁPIS  ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE   23.6.2011 
 
POČET   PŘÍTOMNÝCH   ČLENŮ   ZASTUPITELSTVA  OBCE    5   Z  CELK. 5  . 
SCHVÁLENÝ   POŘAD   JEDNÁNÍ : 

1. Podpis smlouvy 
2. Odstranění závad  
3. Vyvěšení a svěšení závěrečného účtu 
4. Smlouva o zřízení věcného břemene 
5. Vyvěšení a svěšení závěrečného účtu SMOS 
6. Zaplacení podílu za lavičky 
7. Smlouva na stavební dozor 
8. Životní jubilea 
9. Souhlas s nadstavbou 
10. Připojení na kanalizaci 

 
1. Dne 2.6.2011 byla podepsána smlouva o dílo ,,ZTV Na Loučkách“ s firmou 

Switelsky stavební s.r.o. Termín dokončení stavby je 30.9.2011. Schválilo 5 z celk.5. 
2. Dne 19.5.2011 na zasedání ZO byly probrány 3 chyby a nedostatky méně závažného 

charakteru a do 9.6.2011 byla přijata opatření k jejich nápravě. Schválilo 5 z celk.5. 
3. Dne 1.6.2011  byl vyvěšen   závěrečný    účet  obce a zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2010. 23.6.2011 byl svěšen závěrečný účet obce i zpráva 
o výsledku hospodaření. Tato zpráva byla znovu přečtena, závěrečný účet také a byl 
schválen bez výhrad. Schválilo 5 z celk.5. 

4. Dne 23.5.2011  byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí. Týká se smlouvy 
o zřízení věcného břemene mezi obcí Mutěnice a SUS Jihočeského kraje. Dne 
21.6.2011 byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí. Týká se smlouvy 
o zřízení věcného břemene mezi obcí Mutěnice a Povodím Vltavy, státní podnik.Obě 
tyto smlouvy se týkají uložení vodovodního řadu. 

5. Dne 20.6.2011 byl svěšen závěrečný účet SMOS. Závěrečný účet byl přečten 
a schválen bez výhrad. Schválilo 5 z celk.5. 

6. Obec Mutěnice zaplatila za 4 ks. lavic se stolem 30% z celkové dotace tj. 9 600 Kč. 
Schválilo 5 z celk.5. Lavice jsou umístěny za místním pohostinstvím. 

7. ZO schválilo nabídku na zajištění výkonu technického dozoru při stavbě „Mutěnice – 
ZTV Na Loučkách vodovod a kanalizace“ s firmou – GPL. Schválilo 5 z celk.5. 

8. ZO popřálo k životnímu jubileu panu Josefu Novému / 85 let /, paní Zdeňce Vrbové 
/ 60 let / a paní Marii Ředinové / 65 let /. Do dalších let přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti. 

9. ZO projednalo žádost k udělení výjímky k nástavbě a přístavbě RD čp. 41 
v Mutěnicích.Na základě předložené žádosti s přílohou mapy a situace stavby byl 
udělen souhlas. Schválilo 5 z celk. 5. 

10. Dne 13.6.2011 byl dán souhlas s připojením do nového kanalizačního řadu. Jedná se 
o dolní část Mutěnic. 
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