
Číslo: III/4  -   16. 4. 2015   
 

Z Á P I S  
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE 

 
Přítomni:   Pejša, Vodička, David, Ipri, Straka, Petruška 
 
Omluveni: Vesecký 
 
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/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. 
 

Starosta informoval o obdržené výzvě k uzavření smlouvy – bezúplatný převod nemovitostí 
dle zák. č. 92/1991 Sb. Předmětem převodu je nemovitost bez čísla popisného – mostní váha a 
pozemek st. p. č. 69/2. Pro vysvětlení uvedl, že váha stojí na pozemcích st. p. č. 69/2 
(převáděná nemovitost) a st. p. č. 69/1 (vlastnictví Zdislavy Peškové). 
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 bezúplatný převod 
nemovitosti bez č. p. – mostní váha a st. p. č. 69/2 v k. ú. Útěchovice u Hořepníku a obci 
Útěchovice. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 
privatizovaného majetku č. 73/14 s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem a 
provedení všech právních kroků vedoucích k naplnění této smlouvy a zapsání nabytého 
majetku do katastru nemovitostí. 
 
Hlasování: 6 x pro 
 

III. 
 

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. 3/III 
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: 6 x pro 



 
Diskuse:  
 
Starosta informoval o provedených pracích v obecním lese. Zároveň navrhl, aby byly 
„nejlacinější“ sortimenty na skládkách u „Obecní paseky“ použity pro potřeby obce. Dříví 
bude použito k výrobě kompostérů na komunitní kompostárně, jako kůly pro oplocení a jako 
palivo do hasičské klubovny na několik let. Tento návrh byl zastupitelstvem akceptován. 
Místostarosta byl pověřen přesunem vybraných sortimentů ze skládky u „Obecní paseky“ na 
pozemek „Za Koubovými“.  
 
Starosta oznámil schválení drobné rozpočtové změny v rámci vyrovnaného rozpočtu do 
maximální výše 200 000 Kč dle usnesení dle usnesení 8/VI z koku 2014 – rozpočtové 
opatření č. 1 a 2, které je přílohou zápisu. 
 
Další diskuse nebyla vedena. 
 
 
 
 
 
Zápis sepsal: Ing. Pejša 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
Ipri                                                                                              Straka 


