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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. XIII. Zastupitelstva obce Mutěnice

konané dne 21. 7. 2020 v sále Kulturního domu v Mutěnicích od 17:00 hod.

Zastupitelstvo obce Mutěnice bere na vědomí

XIII./2020Z/2 kontrolu ůkolů z minulého jednání ZO

XIII./2020Z/10 nabídky na dodávku fotovoltaiky na ZŠ a MŠ Mutěnice 

Zastupitelstvo obce Mutěnice schvaluje

XIII./2020Z/1 program  jednání  XIII.  zasedání  Zastupitelstva  obce  Mutěnice,  návrhovou
komisi,  mandátovou  komisi,  ověřovatele  zápisu  a  zapisovatele.

XIII./2020Z/3 uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě v předloženém znění mezi obcí Mutěnice a
paní Miluškou Hnilicovou, bytem Jarošova 2400/12, 695 01 Hodonín, jejímž předmětem je
budoucí směna pozemků označených jako:
• č. G 8, o výměře cca 912,8 m2,
• č. G 9, o výměře cca 838 m2,
v  k.ú.  Mutěnice,  dle  „Studie  přípravy  území  pro  výstavbu  RD“  v  tzv.  lokalitě
„Za Fišmanovým“, které budou následně blíže určeny geometrickým plánem, za pozemek
ve vlastnictví paní Milušky Hnilicové:
• KN p.č. 6624/43 orná půda, zemědělský půdní fond, o výměře 1736 m2,
ležící  v  katastrálním  území  a  obci  Mutěnice,  zapsaný  na  listu  vlastnictví  č.  3461
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín
 

XIII./2020Z/4 uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě v předloženém znění mezi obcí Mutěnice a
panem Zdeňkem Lysým, bytem Veselá 1212, 696 11 Mutěnice, jejímž předmětem je budoucí
směna pozemků označených jako:
• č. F 7, o výměře cca 803,7 m2,
• č. F 8, o výměře cca 812 m2,
• č. I 3, o výměře cca 1086,7 m2,
v  k.ú.  Mutěnice,  dle  „Studie  přípravy  území  pro  výstavbu  RD“  v  tzv.  lokalitě
„Za  Fišmanovým“,  které  budou  následně  blíže  určeny  geometrickým  plánem,
za  nemovité  věci  ve  vlastnictví  pana  Zdeňka  Lysého,  a  to:
• pozemek KN p.č. 6624/107 orná půda, zemědělský půdní fond, o výměře 13 m2,
• pozemek KN p.č. 6624/138 ostatní plocha, silnice, o výměře 24 m2,
• pozemek KN p.č. 6624/26 orná půda, zemědělský půdní fond, o výměře 1659 m2.
ležící  v  k.ú.  Mutěnice,  zapsané na  listu  vlastnictví  č.  4384 u  Katastrálního  úřadu pro
Jihomoravský kraj,  Katastrální  pracoviště Hodonín a dále za spoluvlastnický podíl  pana
Zdeňka Lysého o velikosti id. 2/3 na pozemku:
• KN p.č. 6624/27 orná půda, zemědělský půdní fond, o výměře 1442 m2,
ležícím v k.ú. Mutěnice, zapsaném na listu vlastnictví č. 6583 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín.

XIII./2020Z/5 MPZ obce 10/2020 - prodej pozemku p.č. 1275/54 v k.ú. Mutěnice za cenu 2500,-Kč dle
znaleckého posudku

XIII./2020Z/6 MPZ obce 12/2020 - prodej pozemku p.č. 1947/83 v k.ú. Mutěnice za cenu 350,-Kč

XIII./2020Z/7 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330061131/002 mezi Obcí Mutěnice a E.ON
Distribuce, a.s. České Budějovice - přípojka NN U Obory - Suchánek, cena 1000,-Kč bez
DPH
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XIII./2020Z/8 Smlouvu o smlouvě budoucí  o  zřízení  věcného břemene č.  1030059094/002 mezi  Obcí
Mutěnice a E.ON Distribuce a.s. České Budějovice, pozemky p.č. 7592/1, 7592/10, 7592/9 a
7592/8 v k.ú. Mutěnice - příp. NN, Tržní, Spurný - cena 1000,-Kč bez DPH

XIII./2020Z/11 Rozpočtové opatření č. 4/2020 - ponížení rozpočtových výdajů o 700 000,- Kč s tím, že
po úpravě bude rozpočet obce  na straně příjmů ve výši 77 528 800,-Kč a na straně výdajů
ve výši 102 718 500,-Kč.

Zastupitelstvo obce Mutěnice souhlasí

XIII./2020Z/9 s prodejem automobilu CAS obci Ostrovánky za cenu 80 tis. Kč

MVDr. Dušan Horák
starosta obce


