
 Číslo: IV/6  -   5. 6. 2014   
 

Z Á P I S  
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE 

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

I. 
 

Starosta předložil návrh program schůze zastupitelstva obce beze změn oproti zveřejněnému 
programu. Po předložení této zprávy přijalo zastupitelstvo toto: 
usnesení č. 1/IV 
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: 7 x pro 

II. 
 

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

III.  
 
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledky přezkumu hospodaření provedeného 
Krajským úřadem Kraje Vysočina. Konstatoval, že přezkum hospodaření obce proběhl bez 
závad, obec splnila všechny náležitosti účetnictví a finančního hospodaření. Po předložení 
této zprávy přijalo zastupitelstvo toto: 
usnesení 2/IV 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce bez 
výhrad. 
Hlasování: 7 x pro 
 

IV. 
 

Starosta předložil zastupitelstvu výsledky účetní závěrky za rok 2013. Podklady k účetní 
závěrce: Rozvaha k 31.12.2013, Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2013, Příloha k 31.12.2013. Po 
vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto: 
usnesení č. 3/IV 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku obce 
Útěchovice za rok 2012. 
Hlasování: 7 x pro 
 
 



 
 

V. 
 

Starosta předložil návrh na prodej části pozemku p. č. 951/4 o výměře 634 m2. Z tohoto 
pozemku byla oddělena část geometrickým plánem číslo 113-36/2012, ověřeným oprávněným 
geodetem Ing. Evou Karáskovou, označený jako pozemek č. 951/19 o výměře 134 m2, který 
je předmětem prodeje. Záměr byl zveřejněn 15. května 2014 a sňat z úřední desky dnešního 
dne. Zájemce o koupi tohoto pozemku jsou Roman a Miluše Filipovi. Po vysvětlení návrhu 
přijalo zastupitelstvo obce toto: 
usnesení č. 4/IV 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p. 
č. 951/4, část oddělenou geometrickým plánem s navrženým číslem pozemku 951/19 o 
výměře 134 m2 a to za cenu 20 Kč za 1 m2 a manipulační poplatek ve výši 5 000 Kč. 
Předmětný pozemek se tedy prodává za celkovou cenu 7 680 Kč. Pozemek bude prodán do 
SMJ Romana a Miluše Filipových. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu realizací tohoto 
usnesení. 
Hlasování: 7 x pro 
 

 
 

VI. 
 

Místostarosta předložil návrh firmy, realizující rekonstrukci elekrického vedení v obci ve 
vlastnictví E-ON Distribuce, na rekonstrukci veřejného osvětlení v majetku obce. Zároveň 
navrhl umístění nových svítidel. Starosta vysvětlil financování této akce a poukázal na nutnost 
přijmou rozpočtové opatření pro tuto akci. Akce bude zaplacena z provozních prostředků 
obce. Zároveň budou pozastaveny práce na cestě u “Vodičků”. Po vysvětlení návrhu přijalo 
zastupitelstvo obce toto: 
usnesení č. 5/IV 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo schvaluje provedení rekonstrukce 
veřejného osvětlení a jeho financování. 
Hlasování: 7 x pro 
 
 
 

VII. 
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. 6/IV 
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: 7 x pro 

 



VIII. 
 

Diskuse:  
Starosta vyhodnotil práce provedené v obecním lese za minulé období.  
Starosta informoval o postupu prací na odbahnění návesního rybníka. 
Byla podána informace o dětském dnu a akci „Soptík“ a dohodnuty nutné práce k zajištění 
obecních prostor a pojištění účastníků. 
p. Straka informoval o tom, že za správce budovy SDH určil p. Filipovou (v souladu 
s provozním řádem). 
Byla podána informace o havarijním stavu přejezdu k dětskému hřišti a nutnosti situaci 
bezodkladně řešit. 
 
 
Další diskuse nebyla vedena. 
 
 
 
 Zápis sepsal: Ing. Pejša 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
Straka                                                                                              Ipri 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: zápis byl vyhotoven ve dvou provedeních – 1 x pro potřeby obce a 1 x jako 
příloha pro vklad do katastru nemovitostí. 


