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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. XII Zastupitelstva obce Mutěnice

konané dne 24. 6. 2020 v sále Kulturního domu v Mutěnicích od 17:00 hod.

Zastupitelstvo obce Mutěnice bere na vědomí

XII/2020Z/2 kontrolu úkolů z minulého jednání ZO

XII/2020Z/3 zprávu starosty obce o ukončeném trestním řízení ve věci Přeložky KAN u ZŠ

XII/2020Z/6 výroční zprávu Základní školy  a Mateřské školy Mutěnice

XII/2020Z/9 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO VITIS - Čejkovice, Mutěnice, Velké Bílovice
za účetní období roku 2019 a závěrečný účet DSO VITIS - Čejkovice, Mutěnice, Velké Bílovice
za rok 2019.

XII/2020Z/10 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mutěnka za účetní období roku 2019 a
závěrečný účet DSO Mutěnka za rok 2019.

XII/2020Z/14 nabídku na fotovoltaiku pro ZŠ Mutěnice

Zastupitelstvo obce Mutěnice schvaluje

XII/2020Z/1 program jednání ZO se změnou vypuštění bodu  4-1 a 4-2, návrhovou komisi, ověřovatele
zápisu a zapisovatele z jednání ZO

XII/2020Z/4 MPZ obce 9/2020 - výkup pozemku p.č. 2074/1 v k.ú. Mutěnice,  za cenu 2100,-Kč

XII/2020Z/5 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330060060/002 mezi Obcí Mutěnice a E.ON
Distribuce České Budějovice - pozemek p.č. 1947/1 v k.ú. Mutěnice - příp. NN Kramář

XII/2020Z/7 1.  schvaluje  závěrečný  účet  obce  Mutěnice  za  rok  2019  s  vyjádřením  souhlasu
s celoročním hospodařením s výhradami.
2. přijímá Opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření ze dne 28.5.2020 zpracované firmou DANĚ&AUDIT s.r.o.

XII/2020Z/8 schvaluje  účetní  závěrku  obce  Mutěnice  k  31.12.2019  s  výsledkem  hospodaření
z běžné činnosti 25,099.765,26 Kč a z hospodářské činnosti 2,847.050,85 Kč. Hospodářský
výsledek bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předchozích účetních období.

XII/2020Z/11 v souladu s ustanovením § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dotační program z rozpočtu obce Mutěnice
r. 2020 - Pravidla programové dotace obce Mutěnice na poskytnutí podpory na akumulaci a
využití srážkové vody pro rodinné a bytové domy na území obce Mutěnice pro rok 2020
v předloženém znění.

XII/2020Z/12 Rozpočtové opatření č. 3/2020 - úprava rozpočtu obce na straně příjmů ve výši 1 758 100,-
Kč a  na straně výdajů ve výši  500 000,-  Kč.  Po provedení  rozpočtového opatření  bude
rozpočet obce na straně příjmů ve výši 77 628 800,-Kč a na straně výdajů ve výši 103 418
500,-Kč.

XII/2020Z/15 účast starosty obce MVDr. Dušana Horáka na VH společnosti VaK Hodonín.

Zastupitelstvo obce Mutěnice pověřuje

XII/2020Z/13 Radu obce jednáním za účelem získání nabídek na dobíjecí stanici na elektrokola
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MVDr. Dušan Horák
starosta obce


