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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. XI. Zastupitelstva obce Mutěnice

konané dne 25. 5. 2020 v sále Kulturního domu v Mutěnicích od 17:00 hod.

Zastupitelstvo obce Mutěnice bere na vědomí

XI./2020Z/2 kontrolu úkolů z minulého jednání ZO

XI./2020Z/3 zápis z jednání finančního výboru

Zastupitelstvo obce Mutěnice schvaluje

XI./2020Z/1 program jednání, návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatele

XI./2020Z/4 MPZ 5/2020 - prodej pozemku p.č. 1464/2 v k.ú. Mutěnice za cenu dle zaleckého posudku
ve výši 17 010,-Kč manželům Petrčkovým, Mutěnice

XI./2020Z/5 MPZ obce č. 3/2020 - prodej pozemku p.č. 2083/2 v k.ú. Mutěnice za cenu 10 200,-Kč  Janu
Forchovi, Mutěnice

XI./2020Z/6 Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330060059/003 mezi Obcí Mutěnice a E.ON
České Budějovice -  pozemek p.č. 1947/1 v k.ú. Mutěnice  -  Mutěnice, Sklepní,  příp. NN
Leskovská za cenu 1000,-Kč bez DPH

XI./2020Z/7 Dohodu  vlastníků  provozně  souvisejících  vodovodů  mezi  Obcí  Mutěnice  a
společností VaK Hodonín, a.s. Hodonín o dodávce vody pro vodovod pro veřejnou potřebu
IČME: 6206-700444-49454544-1/1 o délce 24271m a vodovod IČME: 6206-700444-002851-
5-1/1 v délce 1358 m.

XI./2020Z/8 Smlouvu a smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1003C20/24 mezi Obcí Mutěnice a
ČR- Státní pozemkový úřad - p.č. PK 6419 (podle schválené pozemkové úpravy p.č. KN 7845)
v k.ú. Mutěnice - uložení kanalizace a plynu  Mutěnice U Obory - předpokládaný rozsah
100m2, cena 9900,-Kč.

XI./2020Z/9 návrh předložené směnné smlouvy o budoucí směnné smlouvě s p. Zdeňkem Lysým v lokalitě
Za Fišmanovým a schvaluje zveřejnění MPZ obce směny pozemků dle této smlouvy

XI./2020Z/10 návrh předložené směnné smlouvy o budoucí  směnné smlouvě s  pí  Miluškou Hnilicovou
v lokalitě Za Fišmanovým a schvaluje zveřejnění MPZ obce směny pozemků dle této smlouvy

XI./2020Z/11 zprávu  o posouzení a hodnocení nabídek akce:  Mutěnice -  rozšíření kanalizační sítě a
uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Mutěnice a VHS Brno, a.s., Masná 444/102, Brno, IČ
25556568 na dílo: Mutěnice - rozšíření kanalizační sítě za cenu 17 200 138,-Kč bez DPH a
pověřuje starostu uzavřením této smlouvy

XI./2020Z/13 rozpočtové opatření 2/2020 - úpravy na straně příjmů ve výši 6 145 124,-Kč, na straně výdajů
ve výši 7 168 344,- Kč. Po provedení rozpočtového opatření je  rozpočet Obce Mutěnice
na straně příjmů ve výši 75 870 724,-Kč a na straně výdajů ve výši 102 918 544,-Kč.

XI./2020Z/15 v souladu s § 6, odst. 5, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o úzmením plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  MVDr. Dušana Horáka jako určeného
zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace.

Zastupitelstvo obce Mutěnice pověřuje

XI./2020Z/12 Radu obce k  provedení  nezbytně nutných úkonů ve věci  rozšíření  skládky Hraničky dle
předloženého návrhu
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Zastupitelstvo obce Mutěnice zmocňuje

XI./2020Z/14 Mgr. Janu Zwyrtek Hamplovou  k právnímu zastoupení Obce Mutěnice ke všem právním
jednáním a podáním směřujícím proti povolení těžby štěrkopísku v lokalitě Uherský Ostroh.

MVDr. Dušan Horák
starosta obce


