ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 31.1.2008
POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE
SCHVÁLENÝ POŘAD JEDNÁNÍ:

5 Z CELK. 5.

1. Oprava el.vedení k VO
2. Životní jubilea
3. Oprava bytů v obecních domech
4. Výměna oken v obecních domech
5. Žádost o dotace na r. 2008
6. Prodej pozemku - vývěska
7. Inventarizace byla provedena dne 18.1.2008

1. V měsíci lednu byla provedena oprava veřejného osvětlení ve spodní části Mutěnic
od Obecního úřadu k novému mostu.
2. ZO popřálo k životnímu jubileu paní Nové M. / 76 let / a p. Vaňkovi F. / 79 let /.
Do dalších let přejeme pevné zdraví.
3. V obecním bytě u p. Šedivého M. došlo k statickému narušení nosné příčky.
Při poslední rekonstrukci byla tato příčka chybně postavena a hrozilo její zborcení.
Opravu provádí v těchto dnech firma Nohesta s.r.o. Mutěnice. Náklady na opravu
si vyžádají cca 70 000 Kč. Schválilo 5 z celk. 5.
4. ZO schválilo výměnu oken v dalších třech bytech obecního domu čp. 17. Okna již
byla zaměřena, jsou ve výrobě a montáž bude provedena asi do konce března 2008.
Výměnu oken bude provádět firma FOS
Jaroslav Faktor / OTHERM
PRACHATICE / . Náklady na tuto akci budou cca 150 000 Kč. Schválilo 5 z celk. 5.
5. ZO zažádalo o dotace na rok 2008 na opravu oken v obecních domech. Požadovaná
dotace činí 200 000 Kč v rámci ,, Programu obnovy venkova“. Předpokládané datum
zahájení je v květnu 2008 a datum dokončení v listopadu 2008.
6. PF ČR vyhlásil obchodní veřejnou soutěž na prodej zemědělského pozemku KN 250
v KÚ Mutěnice u Strakonic. Jedná se o druh pozemku ,, ostatní plocha“ o výměře
0,0587 ha. Záměr vyvěšen na obecní vývěsce u místního pohostinství.
7. Dne 18.1.2008 byla provedena inventarizace majetku obce. Schválilo 5 z celk. 5.
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