
 Číslo: V/9  -   2. 9. 2014   
 

Z Á P I S  
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE 

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

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.  
 
Starosta informoval o postupu prací a financování odbahnění návesního rybníka. Dále poskytl 
informaci o postupu prací v lese. Informoval o přijatém rozpočtovém opatření č. 2 v rozsahu 
oprávnění starosty. 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 zprávu o chodu úřadu. 
Hlasování: 7 x pro 
 

IV. 
 

Starosta předložil zastupitelstvu návrh na posečení pozemku p. č. 876 v k. ú. Útěchovice u 
Hořepníku. jedná se o leta nesklízený pozemek pod „Obecní pasekou“, který hodlá obec 
poskytnot k výzkumným účelům jako spolužadatel o dotaci. Pokud bude dotace přiznána, 
nemusel by se stihnout jarní termín pro výsadbu dřevin. V případě, že žádost nebude 
poskytnuta bude pozemek soužit pro zalesnění nízkým lesem. 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 uvolnit prostředky na 
posečení pozemku p. č. 876 v k. ú. Útěchovice u Hořepníku. 
Hlasování: 7 x pro 
 



 
 
 

V. 
 

Starosta předložil návrh na odstranění dřevin z pozemku p. č. 861/1  v k. ú. Útěchovice u 
Hořepníku. Tento pozemek by měl také sloužit jako pokusný. Odstranění dřevin z tohoto 
pozemku bude poměrně nákladné a proto navrhuje, aby bylo posečkáno zda bude dotace 
přidělena či nikoli. 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 navržený postup a proto 
prozatím neuvolňuje žádné finanční prostředky na odstranění dřevin z pozemku p. č. 861/1  
v k. ú. Útěchovice u Hořepníku. 
Hlasování: 7 x pro 
 

VI. 
Zastupitelstvo projednalo termín dalšího zasedání zastupitelstva. Starosta svolá zasedání 
zastupitelstva obce Útěchovice dle zákoných požadavků v důsledku komunálních voleb. 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 bude svoláno zákonných 
požadavků. Zastupitelstvo pověřuje starostu zpracováním programu zasedání a zveřejnění 
tohoto programu a data na úřední desce. 
 
Hlasování: 7 x pro 

 
VIII. 

 
Diskuse:  
 
Diskuse nebyla vedena. 
 
 
 
 Zápis sepsal: Ing. Pejša 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
Vesecký                                                                                              Vodička 
 
 
 
 
 


