
Číslo: V/9  -   8. 9. 2015   
 

Z Á P I S  
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE 

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

I. 
 

Starosta předložil návrh program schůze zastupitelstva obce. Zažádal o zařazení: 
Bezúplatný převod privatizovaného majetku – od Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Místostarosta předložil návrh na zařezení: 
Úprava vodného za rok 2015  
Po předložení této zprávy přijalo zastupitelstvo toto: 
usnesení č. 1/V 
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: 5 x pro 

II. 
 

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

III. 
 

Starosta podal návrh na prodej pozemku p. č. 951/2 o výměře 127 m2 a 56/3 o výměře 172 m2 
a 60/1 o výměře 56m2. Záměr byl zveřejněn 18. srpna 2015 a sňat z úřední desky dnešního 
dne. Zájemce o koupi tohoto pozemku je Iveta Plachá. Po vysvětlení návrhu přijalo 
zastupitelstvo obce toto: 
usnesení č. 2/V 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo schvaluje prodej pozemek p. č. 
951/2 o výměře 127 m2 a 56/3 o výměře 172 m2 a 60/1 o výměře 56m2  a to za cenu 20 Kč za 
1 m2. Předmětné pozemky se tedy prodávají za celkovou cenu 7 100 Kč. Pozemek bude 
prodán do vlastnictví Ivety Plaché. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu realizací tohoto 
usnesení. 

Hlasování: 5 x pro 
 

IV. 
 

Starosta podal návrh na prodej části pozemku p. č. 886/2  - pozemek (nově navržený) 886/5 o 
výměře 1212 m2. Záměr byl zveřejněn 20. srpna 2015 a sňat z úřední desky dnešního dne. Po 
vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto: 



usnesení č. 3/V 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 – 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku (nově 
navržený) 886/5 o výměře 1212 m2 a to za odhadní cenu a manipulační poplatek ve výši 6 000 
Kč. Odhad bude zpracován po oznámení „oprávněného zájemce“.  Pozemek bude prodán do 
vlastnictví vlastníku pozemku p. č. 886/4 (pozemek s chatou). Zastupitelstvo zároveň 
pověřuje starostu realizací tohoto usnesení. 

Hlasování: 5 x pro 
 

V. 
 
Obec obdržela smlouvu o bezúplatném převodu privatizovaného majetku – převod pozemků 
původních cest a to p. č. 750ú9, 955, 956, 962/1, 968/1, 68/2, 968/3, 973, 974/3, 979/1 a 
979/2. Po vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto: 

usnesení č. 4/V 
 
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 
pozemků dle smlouvy č. 78/18 mezi „převádějícím“ jímž je Česká republika – Státní 
pozemkový úřad a „nabyvatelem“ jímž je obec Útěchovice. Zastupitelstvo zároveň pověřuje 
starostu realizací tohoto usnesení. 

Hlasování: 5 x pro 

VI. 
 

Místostarosta přednesl návrh na snížení vodného za rok 2015 ve výši 1/12 z vypočteného 
vodného (odečtená spotřeba x 13 Kč). Návrh zdůvodnil častými pracemi na vodovodu. Po 
vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto: 

usnesení č. 5/V 
 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 – 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo schvaluje snížení vodného pro rok 
2015 ve výši jedné dvanáctiny vypočteného vodného. Zastupitelstvo zároveň pověřuje Jiřího 
Vodičku realizací tohoto usnesení. 

Hlasování: 

4 x pro 

1 x zdržení 

 
VII. 

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. 6/V 
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 další zasedání 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.  
Starosta informoval o navážení „škrábaného asfaltu“ jednání o ceně dopravy. 
Po letošním suchém roce bylo zjištěno, že studny (vrty) v některých zvodních mají problémy 
s množstvím vody. Z tohoto důvodu se předpokládá do budoucnosti zvýšený tlak na 
využívání obecního vodovodu. Z tohoto důvodu je nezbytné zahájit v příštím roce kroky 
k posílení vodovodu a vyřešení majetkoprávních vztahů, zejména studny a vodojem.  
 
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. 5, 6 a 7, které je přílohou zápisu. 
 
Starosta seznámil přítomné se závěry kontroly finančního a kontrolního výboru. Byl přečten 
protokol a konstatováno, že oba výbory neshledaly závady. Z tohoto důvodu není potřeba 
přijímat žádná opatření. 
 
Další diskuse nebyla vedena. 
 
 
 
 
 
Zápis sepsal: Ing. Pejša 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
Ipri                                                                                              Straka 


