
 Číslo: VII/10  -   18. 12. 2014   
 

Z Á P I S  
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE 

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

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. 
 

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

III.  
 
Protože není možné sestavit odpovědně rozpočet obce v tuto chvíli, bylo navrženo hospodařit 
podle rozpočtového provizoria. Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtového 
provizoria. Po vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto: 
usnesení č. 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 schvaluje rozpočtové 
provizorium na leden až březen 2015. Hospodaření obce bude probíhat max. I/12 
skutečnosti 2014, přičemž nevyčerpaná částka lze použít v následujícím měsíci. 
Podrobnosti dle předloženého návrhu usnesení. Nebudou prováděny investiční akce. 
Hlasování: 7 x pro 
 

IV. 
 

Starosta předložil návrh na podání dotace do Programu obnovy venkova Kraje Vasočina na 
opravu opěrné zdi a zábradlí u mostu přes bezpečnostní přeliv obecního rybníka. Po 
vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto: 
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 schvaluje podání žádosti do 
Programu obnovy venkova s účelem. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu k vypracování 
žádosti  a jejímu podání administrátorovi. 
Hlasování: 7 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/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:  
Starosta znovu zopakoval výsledky dosažené při jednání ve věci pozemků, na kterých je 
umístěn vrt obecního vodovodu. Jediným výsledkem dosavadního jednání je ochota pana 
Kouby prodat sousední pozemky, na kterých by bylo možno vybudovat nový vrt. 
Starosta vysvětlil nové požadavky zákona o odpadech a doporučil jednat s místním 
zemědělským podnikem o spolupráci. Zároveň vysvětlil nutnost odkoupení pozemků od pana 
Kouby („šrotiště“). 
 
Další diskuse nebyla vedena. 
 
 
 
 Zápis sepsal: Ing. Pejša 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
David                                                                                              Ipri 
 
 
 
 
 


