OBEC MUTĚNICE,
Mutěnice 17, 386 01 Strakonice
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Mutěnice
č. 3/2014 ze dne 27.03. 2014
Přítomni: 5
Nepřítomni: 0
Hosté: 0
Schválený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Volba ověřovatelů
Kontrola usnesení z min.zasedání
Rozpočtové opatření č. 3
Životní jubilea
Kontrola – obecní dráhy
Příprava dětského dne
Příprava exkurze – pivovar
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: R. Novák, J. Hynek
3. Kontrola usnesení – bez připomínek.
4. Dne 27.03. 2014 bylo přečteno a schváleno rozpočtové opatření č. 3/ 2014, které
schválila starostka začátkem tohoto měsíce. Hlasování: Pro: 5, Proti 0, Zdržel se 0.
5. Zastupitelstvo obce Mutěnice popřálo k životnímu jubileu paní M. Chumanové / 78 /
let, panu Josefu Brabcovi / 65 / let a panu Jaroslavu Holubovi / 75 / let. Všem
jubilantům přejeme pevné zdraví a do dalších let hodně spokojenosti.
6. Dne 20.3. 2014 byla provedena kontrola z MŽP na obecních drahách. Stavební práce
probíhají podle plánu a nebyly shledány žádné nedostatky.
7. ZO Mutěnice připravuje na první polovinu června 2014 dětský den – formou zájezdu.
Termín a kam se pojede a kde se máte nahlásit včas upřesníme.
8. ZO Mutěnice připravuje na druhou polovinu května 2014 pro místní občany exkurzi
na prohlídku Strakonického pivovaru. Součástí prohlídky bude posezení s
občerstvením v prostorách pivovaru. Cena za osobu je cca 150,- Kč. Počet míst je
limitovaný cca 40 osob. Zájemci se mohou nahlašovat na obecním úřadu v
Mutěnicích každý čtvrtek v úředních hodinách, nebo na tel.č. 723 321 186 každý den
po 16 hodině – p. Šíp , nebo na tel. č. 724 204 217 p. Uhriková. Přesný termín včas
upřesníme.

9. a)ZO Mutěnice připravuje před Velikonočními svátky přistavení kontejnerů na velký
odpad. Datum bude včas upřesněn po domluvě s TS Strakonice. Plakáty budou
vyvěšeny na obecních vývěskách.
b) Dne 27.5. 2014 se bude konat v místním pohostinství veřejné projednání změny č.2
Územního plánu od 17.00 hodin.

Ověření zápisu:
Zapsal: Roman Šíp, dne 27.03. 2014
Ověřovatelé: R. Novák, J. Hynek
Vyvěšeno na úřední desce: 27.03. 2014
Vyvěšeno na www stránkách: 28.03. 2014
Sejmuto: ________ 2014

