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Obec Mutěnice
Masarykova 200, 696 11 Mutěnice
tel.č.: 518 370 425 | e-mail: podatelna@mutenice.cz

U S N E S E N Í
zasedání č. VII Zastupitelstva obce Mutěnice

konané dne 26. 9. 2019 v sále Kulturního domu v Mutěnicích od 18:00 hod.

Zastupitelstvo obce Mutěnice bere na vědomí

VII/2019Z/2 kontrolu úkolů z minulého jednání ZO.

VII/2019Z/3 zápis z jednání finančního výboru.

VII/2019Z/4 zápis z jednání kontrolního výboru

VII/2019Z/13 nabídku Komerční banky a.s. na zřízení bankomatu v obci

VII/2019Z/15 výkaz plnění rozpočtu za období 01-08/2019

Zastupitelstvo obce Mutěnice schvaluje

VII/2019Z/1 program jednání  VII.  zasedání  ZO Mutěnice v  předloženém znění.  Návrhovou komisi  ve
složení: Milan Mráz, Bc. Josef Vagunda-Drgáč, Petr Blaha, Dis., ověřovatele zápisu Martin
Králík, Marek Zimolka, zapisovatel Anna Prčíková.

VII/2019Z/5 MPZ obce č. 11/2019 -prodej pozemku p.č. 272/7 a p.č. 7592/14 v k.ú. Mutěnice o celkové
výměře 22 m2 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 11 077,-Kč.
 
 

VII/2019Z/6 MPZ 12/2019 -  prodej pozemku p.č.  69/26 v k.ú. Mutěnice o výměře 5 m2 za cenu dle
znaleckého posudku ve výši 3750,-Kč
 

VII/2019Z/7 MPZ obce č. 13/2019 prodej pozemku p.č. 1947/80 v k.ú. Mutěnice o výměře 12 m2 za cenu
dle znaleckého posudku ve výši 2400,-Kč.

VII/2019Z/8 smlouvu č. UZSVM/BHO/4985/2019-BHOM o bezúplatném převodu pozemku p.č. 1079/13 v
k.ú. Mutěnice mezi Obcí Mutěnice a UZSVM, Rašínovo nabřeží 390/42, Praha
 

VII/2019Z/9 smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330054659/001 mezi Obcí Mutěnice a E.ON
Distribuce České Budějovice na pozemek p.č. 1947/1 - příp. NN, Příčná, Mráz, za cenu 1000,-
Kč bez DPH.

VII/2019Z/10 smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330055364/002 mezi Obcí Mutěnice a E.ON
Distribuce České Budějovice na pozemek p.č. 1947/63 - příp. NN, Šlechtitelská, Joch, za cenu
1000,-Kč bez DPH.

VII/2019Z/11 smlouvu  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene  č.  1040016554/002  mezi  Obcí
Mutěnice  a  E.on  Distribuce,  České  Budějovice  -  pozemek  p.č.  71/1,  úprava  příp.  NN,
Pinkavová.

VII/2019Z/14 Rozpočtové opatření č. 3/2019 na straně příjmů navýšení o 2 522 400,00 Kč a na straně
výdajů navýšení o 2 352 100,00 Kč. Po provedení rozpočtového opatření bude činit rozpočet
obce na straně příjmů 65 761 200,-Kč.   a na straně výdajů 65 141 800,-Kč.

Zastupitelstvo obce Mutěnice rozhoduje
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VII/2019Z/12 zrušení   výběrového  řízení  na  akci  „STAVEBNÍ  ÚPRAVY  A  ZMĚNA  ÚČELU  UŽÍVÁNÍ
OBJEKTU č.p.  262“ a pověřuje Radu obce k vyřízení legislativních záležitostí  k demolici
knihovny a č.p. 262

Zastupitelstvo obce Mutěnice souhlasí

VII/2019Z/17 s  vyhodnocením  výsledků  projednání  návrhu  Změny  č.  1  Územního  plánu  Mutěnice,
zpracovaným  pořizovatelem  ve  spolupráci  s  určeným  zastupitelem,  jak  je  uvedeno  v
odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Mutěnice předloženého pořizovatelem v souladu s §
55b odst. 7 ve spojení s § 54 odst. 1 stavebního zákona.

Zastupitelstvo obce Mutěnice vydává

VII/2019Z/18 v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) za použití § 43 odst. 4, § 55a a § 55b stavebního zákona, § 13 a
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, §
171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu
č.  1  Územního  plánu Mutěnice  formou opatření  obecné povahy.  Územní  plán  Mutěnice
změněný Změnou č. 1 Územního plánu Mutěnice bude po nabytí účinnosti opatření obecné
povahy  závazný  pro  pořízení  a  vydání  regulačního  plánu  zastupitelstvem  obce  a  pro
rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.

Zastupitelstvo obce Mutěnice ověřuje

VII/2019Z/16 ve smyslu § 54 odst. 2 ve spojení s § 55b odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon,
soulad  Změny  č.  1  Územního  plánu  Mutěnice  s:  a)  Politikou  územního  rozvoje  České
republiky, ve znění Aktualizace č. 1, b) Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, c)
stanovisky dotčených orgánů, d) stanoviskem krajského úřadu, dle odůvodnění Změny č. 1
Územního plánu Mutěnice předloženého pořizovatelem v souladu s § 55b odst. 7 ve spojení s
§ 54 odst. 1 stavebního zákona, a potvrzuje, že neshledalo žádný rozpor.

MVDr. Dušan Horák
starosta obce


