OBEC MUTĚNICE,
Mutěnice 17, 386 01 Strakonice
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Mutěnice
č. 2/2013 ze dne 28.02. 2013
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
Povolení p. Trojan
Schválení návrhu č.2 ÚP Mutěnice
Životní jubilea
Založení účtu u ČNB a převod výnosu daní
Změna místní úpravy
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, M. Walter
3. Kontrola usnesení – bez připomínek
4. Na základě předložené žádosti pana Ivana Trojana ze dne 13.2. 2013 – o povolení
přejezdu mostu v Mutěnicích vozidlem Avia Daewoo ( os. Automobil nad 3,5 t. dle
TP ), - ZO Mutěnice souhlasí a vydává povolení k přejezdu s platností od 28.2. 2013
do 31.12. 2013.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.
5. ZO Mutěnice projednalo schválení rozdělení pořízení Změny č.1 ÚP Mutěnice na 2
Změny-na Změnu č.1 a č.2. Vlastník pozemků p.č. 65/6, 65/7 v k.ú. Mutěnice, pan
Jan Pěnkava, požádal Obecní úřad Mutěnice o urychlení pořízení změny pro výše
uvedené pozemky. ZO Mutěnice rozhodlo o rozdělení pořizování změny č.1 na
pořizování dvou změn.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.
6. ZO Mutěnice popřálo k životnímu jubileu paní Jiřině Němcové / 60 let / a paní Mileně
Chumanové / 77 let /. Do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
7. Dne 20.2. 2013 byl zřízen účet u ČNB pro zasílání dotací obci Mutěnice. Převody
výnosů daní nebo podílu na nich žádá Obec Mutěnice nadále zasílat na její bankovní
účet vedený u KB a.s. Strakonicích.
8. ZO Mutěnice požádalo Odbor dopravy ve Strakonicích o trvalou úpravu silničního
provozu na silnici III/1702 v Obci Mutěnice – na konci obce ve směru na Sousedovice

u křižovatky s místní komunikací vedoucí k zástavbě nových RD v lokalitě Na
Loučkách. Veřejná vyhláška je vyvěšená na Obecní vývěsce.
9. ZO Mutěnice rozhodlo o odpovědi na žádost paní J. Limpouchové o odprodeji části
pozemku p.č. 270/1 v k.ú. Mutěnice takto: na uvedený pozemek je uzavřena nájemní
smlouva se společností REVITA CZ o.p.s. na dobu 10 let počínaje 1.7. 2008 za
účelem revitalizace nivy Volyňky. Z toho vyplývá, že zmíněný pozemek ani jeho část
nelze prodat.
Dnes byla předložena k nahlédnutí rozpočtová změna č.1 z 31.1. 2013, schválená dle
pravomoce starostkou obce.
Státní okresní archiv Strakonice souhlasí s jednorázovým užitím reprodukcí archiválií
za účelem vydání publikací o historii Obce Mutěnice. Okresní archiv zároveň žádá o
předání dvou autorských výtisků této publikace.
Ověření zápisu:
Zapsal: Roman Šíp, dne 28.02. 2013
Ověřovatelé:J. Hynek, M. Walter
Vyvěšeno na úřední desce: 28.02. 2013
Vyvěšeno na www stránkách: 01.03. 2013
Svěšeno: ________ 2013

