
 Číslo: III/3  -   20. 3. 2014   
 

Z Á P I S  
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE 

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

I. 
Starosta předložil návrh program schůze zastupitelstva obce beze změn oproti zveřejněnému 
programu. Po předložení této zprávy přijalo zastupitelstvo toto: 
usnesení č. 1/III 
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 rozpočtu obce Útěchovice na rok 2014. Návrh rozpočtu byl vyvěšen 
3. 3. 2014. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný ve výši příjmů I výdajů ve výši 1 556 000 
Kč  Po vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto: 
usnesení č. 2/III 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 
2014. 
 
Hlasování: 6 x pro 
 

IV. 
 

Starosta přednesl návrh na nový způsob údržby zeleně v obci, kdy každému zájemci bude 
přidělena plocha k údržbě. Cena za provedené práce bude stanovena na základě nabídky a 
dohody všech stran.  Po vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto: 
usnesení č. 3/III 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo schvaluje nový system údržby 
veřejné zeleně. Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením dohod o provedení údržby zeleně.  
 
Hlasování: 6 x pro 
 
 
 



V. 
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. 4/III 
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 vyhodnotil práce provedené v obecním lese za období leden - dosud. Informoval o 
tom, že v lese budou těžební zbytky, případně záměrně vytěžené palivové dříví. Navrhuje 
těžební zbytky poskytnout za úklid prostoru a prodej sortimentu palivové dříví ve výši 
nabídky Lesní školky Dobešov. 
Starosta informoval o provedené poptávce na realizaci odbahnění rybníka a požádal přítomné 
o oslovení dalších firem. 
Starosta informoval o provedené poptávce na cestu a požádal přítomné o oslovení dalších 
firem. 
 
 
Další diskuse nebyla vedena. 
 
 
 
 Zápis sepsal: Ing. Pejša 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
Mihulová                                                                                              David 
 
 


