
OBEC MUTĚNICE, 
Mut ěnice 17, 386 01 Strakonice 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Mutěnice 
č. 10/2012 ze dne 25.10. 2012 

 
Přítomni: 4 
 
Nepřítomni: M. Walter-omluven 
 
Hosté:  0 
 

Schválený program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Volba ověřovatelů 
3. Kontrola usnesení z min.zasedání 
4. Oprava budov v majetku obce-dotace 
5. p. Vaňková-oprava koupelny 
6. Rozpočtové opatření č.2 
7. Směna pozemků 
8. Životní jubilea  
9. Veřejně prospěšné práce  
10. Různé 
 

 
 

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. Hynek, J. Uhriková 
3. Kontrola usnesení – bez připomínek 
4. ZO Mutěnice bude žádat o dotace přes Svazek obcí Strakonicka na opravu budov v 

majetku obce-1. etapa. Současně bude zažádáno o dotaci z POV. 
      Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0  
5. ZO Mutěnice obdrželo žádost od paní Vaňkové bytem čp. 17 o rekonstrukci koupelny 
      v obecním bytovém domě. Bude oslovena firma, která na tuto akci připraví rozpočet a  
      na základě toho obec rozhodne, v jaké výši se bude na rekonstrukci podílet. 
      Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
6. ZO Mutěnice schválilo návrh rozpočtového opatření č.2/2012. 
      Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
7. ZO Mutěnice schválilo koupi části pozemku p.č. 9/1 pana  Nováka, část parcely p.č. 

9/1 a část p.č. 29/1 z vlastnictví p. Houdka za část obecního pozemku p.č. 28 a část 
273/1 dle stávajícího oplocení. Rozdíl výměr bude doplacen. Cena pozemku za 1m² 
byla stanovena 100,- Kč. 

      Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
 



8. ZO Mutěnice popřálo k životnímu jubileu paní Marii Staňkové / 81 let / a popřeje 
paní Marii Kubičkové / 88 let /. Do dalších let přejeme především hodně zdraví a 
spokojenosti. 

9. ZO Mutěnice, že zaměstná na veřejně prospěšné práce pana Ivana Nováka na dobu 
určitou. Jedná se o úklid v obci. 

      Hlasování: pro: 4, proti 0, zdržel se 0 
10. ZO Mutěnice jedná o přípravě mikulášské nadílky.  
      Probíhá oprava veřejného osvětlení v celé obci Mutěnice. 

            ZO Mutěnice při otevírání obálek dne 8.10. 2012 vybralo pro provozování  
 vodohospodářského majetku obce TS Strakonice.( nejnižší nabídka – voda odpadní 
 celkem s DPH 14% = 29,02 Kč/m³.  
 Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 
 

Ověření zápisu: 
 

 Zapsal: Roman Šíp, dne 25.10. 2012 
 
 Ověřovatelé:J. Uhriková, R. Novák 
 
 Vyvěšeno na úřední desce:  25.10. 2012     
 
 Vyvěšeno na www stránkách: 26.10. 2012      
  
 Svěšeno:  ________ 2012               
 


