
 Číslo: II/2  -   13. 2. 2014   
 

Z Á P I S  
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE 

 
 
Přítomni:   Pejša, Vodička, Vesecký, David, Ipri, Straka 
 
Omluveni: Mihulová 
 
Ověřovateli zápisu jsou jmenováni: Vodička, Vesecký 
 

I. 
Starosta předložil návrh program schůze zastupitelstva obce beze změn oproti zveřejněnému 
programu. Po předložení této zprávy přijalo zastupitelstvo toto: 
usnesení č. 1/II 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo schvaluje program schůze 
zastupitelstva obce Útěchovice. 
 
Hlasování: 6 x pro 

II. 
Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu pro obec a zprávu o chodu úřadu. 
      

III.  
 
Starosta přednesl návrh nové obecně závazné vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem. 
Návrh vyhlášky byl vypracován v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Důvodem 
k přijetí nové vyhlášky je především změna legislativy. Návrh vyhlášky byl vyvěšen na úřední 
desce po dobu 15-ti dní.  Po vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto: 
usnesení č. 2/II 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou 
vyhlášku o nakládání s komunálním odpadem. Zastupitelstvo pověřuje starostu vyvěšením 
této vyhlášky na úřední desce dnešním dnem a dalšími právními kroky směřující k závaznosti 
této vyhlášky.  
 
Hlasování: 6 x pro 
 

IV. 
 

Starosta přednesl návrh nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Návrh vyhlášky byl vypracován v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Důvodem 
k přijetí nové vyhlášky je především změna legislativy. Návrh vyhlášky byl vyvěšen na úřední 
desce po dobu 15-ti dní.  Po vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto: 
usnesení č. 3/II 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou 
vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 



využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo pověřuje starostu vyvěšením 
této vyhlášky na úřední desce dnešním dnem a dalšími právními kroky směřující k závaznosti 
této vyhlášky.  
 
Hlasování: 6 x pro 
 

V. 
Starosta přednesl návrh nové obecně závazné vyhlášky o volném pohybu psů. Návrh vyhlášky 
byl vypracován v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Důvodem k přijetí nové 
vyhlášky je především změna legislativy. Návrh vyhlášky byl vyvěšen na úřední desce po 
dobu 15-ti dní.  Po vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto: 
usnesení č. 4/II 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou 
vyhlášku o volném pohybu psů. Zastupitelstvo pověřuje starostu vyvěšením této vyhlášky na 
úřední desce dnešním dnem a dalšími právními kroky směřující k závaznosti této vyhlášky.  
 
Hlasování: 6 x pro 

VI. 
Starosta přednesl návrh nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů. Návrh 
vyhlášky byl vypracován v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Důvodem 
k přijetí nové vyhlášky je především změna legislativy. Návrh vyhlášky byl vyvěšen na úřední 
desce po dobu 15-ti dní.  Po vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto: 
usnesení č. 5/II 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 – 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou 
vyhlášku o místním poplatku ze psů. Zastupitelstvo pověřuje starostu vyvěšením této 
vyhlášky na úřední desce dnešním dnem a dalšími právními kroky směřující k závaznosti této 
vyhlášky.  
 
Hlasování: 6 x pro 
 

VII. 
Starosta přednesl návrh provozního řádu obecní budovy. Tento provozní řád vychází z 
původního provozního řádu a je upraven na současné podmínky. Po vysvětlení návrhu přijalo 
zastupitelstvo obce toto: 
usnesení č. 6/II 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 – 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo schvaluje provozní řád obecní 
budovy.  
 
Hlasování: 6 x pro 

VI. 
Zastupitelstvo projednalo termín dalšího zasedání zastupitelstva. Starosta navrhuje svolat 
zasedání zastupitelstva obce Útěchovice dle potřeby nejdéle však za 3 měsíce. Po vysvětlení 
návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto: 
usnesení č. 7/II 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo bude svoláno další zasedání dle 



potřeby nejdéle za 3 měsíce. Zastupitelstvo pověřuje starostu zpracováním programu zasedání 
a zveřejnění tohoto programu a data na úřední desce. 
 
Hlasování: 6 x pro 

 
VII. 

Diskuse: Starosta informoval o postupu schvalovacího procesu k udělení znaku a vlajky obce. 
Vyhodnotil práce provedené v obecním lese za prosinec 2013. Sdělil, že po dodržení 
zákonného podílu melioračních a zpevňujících dřevin bude vybudována nová oplocenka o 
výměře 0,2 ha. Směrem k louce bude vysázena řada plodonosných lesních dřevin – dub, 
jírovec atp. Volně na doplnění porostu bude použit javor v individuální ochraně. 
Další diskuse nebyla vedena. 
 
 
 
 Zápis sepsal: Ing. Pejša 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
Vodička                                                                                              Vesecký 
 
 


