
 Číslo: VI/10  -   30. 10. 2014   
 

Z Á P I S  
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE 

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

I. 
 

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

Nově zvolení zastupitelé složili požadovaný slib a stvrdili jej svým podpisem. 
      

III.  
 
Bylo přistoupeno k volbě starosty. Volba starosty byla provedena jako veřejná volba. Jediným 
kandidátem byl Ing. Otakar Pejša. Volba – hlasování proběhlo zdvižením ruky na otázku: 
Kdo je pro zvolení Ing. Otakara Pejši starostou obce Útěchovice 
Kdo je proti zvolení Ing. Otakara Pejši starostou obce Útěchovice 
Kdo se zdržel hlasování 
usnesení 2/VI 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo volí Ing. Otakara Pejšu starostou 
obce Útěchovice. 
Hlasování: 6 x pro 
                   1 x zdržení – Ing. Otakar Pejša 
 

IV. 
 

Bylo přistoupeno k volbě místostarosty. Volba místostarosty byla provedena jako veřejná 
volba. Jediným kandidátem byl Ján Ipri. Volba – hlasování proběhlo zdvižením ruky na 
otázku: 
Kdo je pro zvolení Jána Ipriho místarostou obce Útěchovice 
Kdo je proti zvolení Jána Ipriho místarostou obce Útěchovice 
Kdo se zdržel hlasování 
usnesení č. 3/VI 



V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo volí Jána Ipriho starostou obce 
Útěchovice. 
Hlasování: 6 x pro 
                  1 x zdržení – Ján Ipri 

V. 
 

Dále proběhla volba předsedy finančního výboru a členů tohoto výboru. Starosta navrhl za 
předsedu pana Martina Davida a za členy pana Josefa Němečka a pana Romana Filipa. Volba 
proběhla veřejně: 
usnesení č. 4/VI 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo volí předsedou finančního výboru 
pana Martina Davida, členem tohoto výboru pana Josefa Němečka a Romana Filipa 
Hlasování:  
Předesda Martin David – 6 x pro, 1 x zdržení (Martin David) 
Člen Josef Němeček – 7 x pro 
Člen Roman Filip – 7 x pro 

VI. 
 

Dále proběhla volba předsedy Kontrolního výboru a členů tohoto výboru. Starosta navrhl za 
předsedu pana Jaroslava Straku a za členy paní Yvetu Mihulovou a paní Miloši Filipovou. 
Volba proběhla veřejně: 
usnesení č. 5/VI 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo volí předsedou kontrolního výboru 
pana Jaroslava Straku, členem tohoto výboru paní Yvetu Mihulovou a Miluši Filipovou 
Hlasování:  
Předesda Jaroslav Straka – 6 x pro, 1 x zdržení (Jaroslav Straka) 
Člen Yveta Mihulová – 7 x pro 
Člen Miluše Filipová – 7 x pro 

VII. 
 
Starosta předložil návrh na odměňování zastupitelů, starosty a místostarosty obce a paušálních 
náhrad za komunikační služby v nezměněné výši. Po předložení této zprávy přijalo 
zastupitelstvo toto: 
usnesení č. 6/VI 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo schvaluje odměny a paušály 
v nezměněné výši a to takto: 
Člen zastupitelstva – 100% základní maximální částky 
Místostarosta - 100% základní maximální částky 
Předseda výboru - 70% základní maximální částky 
Starosta – 60 % základní maximální částky 
Paušál na pokrytí komunikačních služeb (telefon, internet) 
Starosta a místostarosta 700 Kč 
Členové zastupitelstva 100 Kč 
 
Hlasování: 7 x pro 



VIII. 
 

Starosta předložil návrh na změnu program schůze obecního zastupitelstva a to doplněním 
bodů: 
Schvalování drobných rozpočtových změn starostou obece  
Volba inventarizační komise 
usnesení 7/VI 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo souhlasí s rozšířením programu 
schůze o body: 
Schvalování drobných rozpočtových změn starostou obece  
Volba inventarizační komise 
 

 
IX. 

 
Starosta předložil návrh zastupitelstvu obce, aby byl pověřen ke schvalování drobných 
rozpočtových změn do výše 100 000 Kč v rámci vyrovnaného rozpočtu. Po vysvětlení návrhu 
přijalo zastupitelstvo obce toto: 
usnesení č. 8/VI 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo pověřuje starostu schvalováním 
drobných rozpočtových změn v rámci vyrovnaného rozpočtu do maximální výše 100 000 Kč. 
Hlasování: 7 x pro 

 
X. 

 
Starosta předložil návrh zastupitelstvu obce na zvolení inventarizační komise. Inventarizační 
komisi navrhl ve složení předseda Martin David, členové Jaroslav Straka, Yveta Mihulová.  
Po vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto: 
usnesení č. 9/VI 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo jmenuje inventarizační komisi ve 
složení předseda Martin David, členové Jaroslav Straka, Yveta Mihulová.   
Hlasování: 7 x pro 

 
XI. 

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. 10/VI 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude zasedání zastupitelstva obce svoláno 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 

 
 

Diskuse:  



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


