
Usnesení z XXl. veÍejného zasedání Zastupitelstva obce Mutěnice ze dne 27.6.2oL8

A. Zastupitelstvo obce Mutěnice bere na věědomí:

L. V roční zprávu zŠ a MŠ Mutěnice za rok 2oL7
2. Zprávu o v'/sledku piezkoumání hospodaĚení DSo VlTts - Čejkovice, Mutěnice,

Velké Bílovice za ričetní období roku 2oL7
3. Závěrečnri ričet Dso VlTts - Čejkovice, Mutěnlce, Vetké Bílovice za rok 2oL7
4. Zprávu o v'/sledku piezkoumání hospodaĚení DSo Mutěnka za ričetní období roku

20t7
5. Závěrečn'Í rjčet Dso Mutěnka za rok 2oL7

B. Zastupitelstvo obce Mutěnice schvaluie:

L. Smlouvu o zŤízení věcného bĚemene mezi obcí Mutěnice a VaK Hodonín, o.S.-
služebnost inžen'/rské sítě . vodovod Pelcova, na pozemcích p,č. L730, p.č. L8o9/4,
p.č. L927/L a p.č. L92716 v k.ri. Mutěnice za cenu 10 000,.Kč+DPH

2. Smtouvu o z|ízení věcného bňemene mezi obcí Mutěnice a sŽoc Praha . stavba
''Zv šení bezpečnosti na trati Hodonín-Zaječí (piejezd Slovácká) . pozemky p.č.
2472/L4' p.č. 247219, p.č. L928l3 a p.č. 193o/2 v k. . Mutěnice za cenu 1.0 000,-Kč
+DPH

3. Smtouvu o zlízení věcného bĚemene mezi obcí Mutěnice a E.oN Distribuce, České
Budějovice , a.s. - prava vedení NN, Bukovská, p.č. L275/50 v k.ri. Mutěnice za cenu
5400,-Kč

4, Podání návrhu na soud k právnímu r ikonu za opatrovance - L.R.,  zastoupenou H.M. a
Kupní smlouvu na v1Íkup pozemkú za Fišmanov m

5. Rozpočtové opatĚení č. 3/2oL8, a to pov'/šení pĚíjmri o 45 000,-Kč a pov'išenív'/dajŮ o
3 442 600,-Kč. Celkové pĚrjmy rozpočtu budou po provedení rozpočtového opatňení
činit 58 1.10 200Kč a celkové v'/daje 77 636 300,.Kč

6. Účetní závěrku za četní období r.2oL7, v '/s ledek hospodaĚení z hlavní činnost i  ve
vriši 24 84L 026,06 Kč a z hospodáĚské činnosti ve vriši 2oL3603,44 Kč včetně
rozděleného v'/sledku. Hospodáiskt/ v'/sIedek bude pieveden na čet 432
nerozdělen'/ zisk a hospodáĚsk'/ v' isledek z hospodáĚské činnosti bude zapojen do
rozpočtu obce jako piíjem rozpočtu.

7. Závěrečn'/ čet obce Mutěnice za rok 2oL7 včetně Zprávy o v'/sledku pĚezkoumání
hospodaňení obce Mutěnice za rok2oL7

C. Zastupitelstvo obce neschvaluie:

1.. Žádost Dopravoprojektu Brno o z|ízení věcného bĚemene Ve prospěch firmy
NET4GAS, s.r.o. Praha - vedení vysokotlakého p|ynovodu pies pozemky obce p.č. PK
4539, p.č. PK 543LlL a p.č. PK 6486 v k. . Mutěnice.
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