Usnesení ze XV. veřejného zasedání ZO Mutěnice
konaného dne 19.6.2017 v sále Kulturního domu v Mutěnicích

A. ZO vzalo na vědomí
1. Zápis z V. zasedání kontrolního výboru
2. Výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Mutěnice za rok 2016
3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO VITIS – Čejkovice,
Mutěnice, Velké Bílovice za účetní období roku 2016
4. Závěrečný účet DSO VITIS – Čejkovice, Mutěnice, Velké Bílovice za
rok 2016
5. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mutěnka za účetní
období roku 2016
6. Závěrečný účet DSO Mutěnka za rok 2016
B. ZO schválilo:
1. Poskytnutí individuální dotace na zajištění vybraných sociálních
služeb v ORP Hodonín v roce 2017 z rozpočtu obce Mutěnice ve výši
224 763,-Kč
2. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Mutěnice na
spolufinancování sociálních služeb ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Hodonín v roce 2017
3. MPZ obce č. 5/2017 – prodej pozemku p.č. 1947/1 část „a“ v k.ú.
Mutěnice, p. Jamborovi, Mutěnice, za cenu dle znaleckého posudku
ve výši 1380,-Kč
4. MPZ obce č. 6/2017 – prodej pozemku p.č. 1275/52 v k.ú. Mutěnice
manželům Konečným, Mutěnice, za cenu dle znaleckého posudku ve
výši 7600,-Kč
5. MPZ obce č. 7/2017 – výkup pozemků p.č. 4170/3, p.č. 4170/7, p.č.
4170/6, p.č. 4138/3, p.č. 4169/4, p.č. 2202/4, p.č. 2200/5 vše v k.ú.
Mutěnice (pozemky pod komunikací – místní komunikace na parcele
4169/1) za cenu dle znaleckého posudku
6. Přenesení působnosti v souladu s § 85 písm. n) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, na radu obce pravomocně rozhodnout o nabytí pozemku
p.č. 511/57 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
41 m2, v k.ú. Mutěnice a zapsaného na LV č. 60000 od České
republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 ve
výběrovém řízení s aukcí dle podmínek výběrového řízení s aukcí,

vyhlášených Českou republikou, Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových.
7. Smlouvu o smlouvě budoucí č 1030038197/001 (NN Mráka) mezi
Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České Budějovice na pozemek p.č.
1809/1 za jednorázovou úplatu ve výši 1600,-Kč bez DPH
8. Smlouvu o smlouvě budoucí č 1030037090/001 (NN Dolejš) mezi
Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České Budějovice na pozemek p.č.
1947/1 za jednorázovou úplatu ve výši 2000,-Kč bez DPH
9. Smlouvu o smlouvě budoucí č 1040012617/001 (NN Bukovská) mezi
Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České Budějovice na pozemek p.č.
1275/50 za jednorázovou úplatu ve výši 5400,-Kč bez DPH
10.Smlouvu o zřízení věcného břemene č HO-014330043791/001 (NN
Štěpánek) mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce, České Budějovice
na pozemek p.č. 1421 a p.č. 1401 za jednorázovou úplatu ve výši
1000,-Kč bez DPH
11.Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Mutěnice, firmou
GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, Martinem Šupou a Markétou Bízovou,
Mutěnice na pozemek p.č. 69/15a p.č. 69/20 za cenu 57,-Kč /mb
12.Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě mezi
Obcí Mutěnice a Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Hodonín na
pozemky dotčené stavbou „Dubňany-Mutěnice, zkapacitnění
přívodního řádu“ za cenu 9668,- vč. DPH
13.ZO schválilo nákup autobusu za maximální cenu vč. DPH 2000000,-.
14.Rozpočtové opatření č. 1/2017 a to povýšení příjmů ve výši 430.500,výdajů ve výši 3506400,-Po provedení rozpočtového opatření budou
příjmy v celkové výši 53.839.200,- a celkové výdaje ve výši
79.022.500,-.
15.Účetní závěrku za účetní období r. 2016, výsledek hospodaření
z hlavní činnosti ve výši 22293053,57 Kč a z hospodářské činnosti ve
výši 2050400,64. Kč včetně rozděleného výsledku. Hospodářský
výsledek bude evidován na účtu 432 – nerozdělený zisk a hospodářský
výsledek z hospodářské činnosti bude zapojen do rozpočtu obce jako
příjem rozpočtu.
16.Závěrečný účet Obce Mutěnice za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Mutěnice za rok 2016

C. ZO uložilo:

1. FK Mutěnice zpracovat informaci o dosavadním provozu autobusu a
dále předložit návrh budoucího provozování autobusu včetně
smluvních podmínek na provozování autobusu.
2. RO zahájit veškeré kroky směřující k realizaci směny části lesů
v majetku obce Mutěnice s lesy v majetku Lesů ČR zvané Obora v k.ú.
Mutěnice
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