ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 29.3.2010
POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE
SCHVÁLENÝ POŘAD JEDNÁNÍ:
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Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni E. ON
Výměna pozemků
Velký odpad
Objednávka – autorský dozor
Smlouva – vpp
Audit
Smlouva o převzetí práv a povinností ze stavebního povolení
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu RČ
Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru

ZO podepsalo dne 18.3.2010 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene u zavřené
dne 31.12.2007. Jedná se o stavbu ,, Mutěnice – rozšíření sítě NN – Na Podháječích ,,.
Schválilo 5 z celk. 5.
ZO vyhlásilo záměr o směně pozemků mezi obcí Mutěnice a p. Novotnou z důvodu nestejného
poměru výměr. Jde o pozemky v lokalitě ,, Na Loučkách ,, . Obec Mutěnice převede p. Novotné
450m2 a p. Movotná převede obci Mutěnice 168m2 . Výměna bude bezplatná. Schválilo 5 z celk. 5.
Ve dnech 16.17.18. dubna 2010 budou přistaveny kontejnery na VELKÝ ODPAD. Kontejnery
budou přistaveny před pohostinstvím a před obecním úřadem.
Dne 15.3.2010 ZO objednalo autorský dozor na stavbu ,, Mutěnice – odkanalizování obce,, /
včetně sběrače P / u firmy VH – TRES. Předpoklad dozorování je cca 3x v průběhu stavby.
Schválilo 5 z celk.5.
ZO podepsalo dohodu o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací s p. J. Bursou, který v
obci Mutěnice odpracuje 180 hodin. Schválilo 5. z celk. 5 .
Dne 14.4.2010 proběhne přezkoumání hospodaření obce Mutěnice. Přezkoumání vykonají
zaměstnanci odd. Přezkumu a metodiky hospodaření obcí ekonomického odboru Krajského
úřadu JK.
Dne 29.3.2010 byla podepsána smlouva o převzetí práv a povinností ze stavebního povolení.
Obec Mutěnice postupuje práva a povinnosti vyplývající z rozhodnutí odboru životního prostředí
vydané dne 24.4.2006 pod č.j. ŽP/ 2465/ I-2384/2006-MSk, která nabylo právní moci dne
20.5.2006 ke stavbě ,, Mutěnice odkanalizování obce ,, . Součástí stavebního povolení je
kanalizační stoka ,, P ,, .Město Strakonice tímto přebírá a stává se stavebníkem předmětného
kanalizačního sběrače ,, P ,, , který vybuduje na vlastní náklady. Schválilo 5 z celk. 5.
Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR se budou konat 28. a 29. května / pátek a sobota /
2010. Minimální počet členů okrskové volební komise – 4 osoby. Volby se budou konat jako vždy
v místním pohostinství – 1 volební okrsek.
ZO schválilo dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 2664/085226 s ČSOB. Schválilo 5 z celk. 5.
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