Číslo: IV/6 - 18. 6. 2015
ZÁPIS
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Přítomni: Pejša, Vodička, David, Ipri, Straka, Petruška, Vesecký
Omluveni:
Ověřovateli zápisu jsou jmenováni: Petruška, Vodička
I.
Starosta předložil návrh program schůze zastupitelstva obce. Zažádal o zařazení bodu – nákup
pozemků. 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.
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
III.
Starosta předložil zastupitelstvu výsledky účetní závěrky za rok 2014. Podklady k účetní
závěrce: Rozvaha k 31.12.2014, Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2014, Příloha k 31.12.2014. 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 závěrku obce
Útěchovice za rok 2014.
Hlasování: 7 x pro
IV.
Starosta informoval o možnosti nákupu pozemků tak, aby byly zahájeny práce na vybudování
místní obslužné komunikace. Tato vyřeší komunikační napojení stávající cestní sítě na silnici
III. třídy v obci. Odkup umožní uvést současný stav do souladu s legislativou. 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 nákup pozemků tak, aby
byly přednostně vykoupeny pozemky, na kterých se již komunikace nachází. Pověřuje
starostu a místostarostu jednáním v této věci. O každém jednotlivém nákupu budou
zastupitelstvo informovat při nejbližším zasedání zastupitelstva.
Hlasování: 7 x pro

Diskuse:
Starosta informoval o provedených pracích v obecním lese.
Starosta informoval o navážení „škrábaného asfaltu“ na deponii „Za Koubovými“ a možnosti
dalšího využití.
Starosta navrhl, aby organizací opravy cest „Za Vodičkou“ a „Za Zíkou“ byly pověřeni
zastupitelé Vodička a Petruška.
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. 3 a 4, které je přílohou zápisu.
Další diskuse nebyla vedena.

Zápis sepsal: Ing. Pejša

Ověřovatelé:
Petruška

Vodička

