
Číslo: VI/11  -   26. 11. 2015   
 

Z Á P I S  
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE 

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

I. 
 

Starosta předložil návrh program schůze zastupitelstva obce dle zveřejněné pozvánky. 
Místostarosta požádal o zařazení bodu “Podání žádosti do program obnovy venkova” 
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 2016. Hospodaření obce bude probíhat max. I/12 
skutečnosti 2015, 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 zastupitelstvu obce na zvolení inventarizační komise. Inventarizační 
komisi navrhl ve složení předseda Jaroslav Straka, členové Martin David, Pavel Vesecký.  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 jmenuje inventarizační komisi ve 
složení předseda Jaroslav Straka, členové Martin David, Pavel Vesecký. 
Hlasování: 7 x pro 

 
 



 
V. 

 
Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtového výhledu na rok 2017-2018.  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, zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na 
léta 2017 – 2018 dle přílohy tohoto zápisu. 

Hlasování: 7 x pro 

VI. 
 

Místostarosta předložil návrh na podání dotace do Programu obnovy venkova Kraje Vasočina 
vybudování nového “sběrného hnízda” v místě bývalé mostní váhy. Po vysvětlení návrhu 
přijalo zastupitelstvo obce toto: 
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 schvaluje podání žádosti do 
Programu obnovy venkova s účelem. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu k vypracování 
žádosti  a jejímu podání administrátorovi. 
Hlasování: 7 x pro 
 

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/VI 
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: 7 x pro 
 

 
 
 
 

Diskuse:  
 
Starosta informoval o možnosti vstupu do dobrovolného svazku obcí Pelhřimovsko. 
Vzhledem k náplni činnosti DSO, a výši příspěvku zastupitelstvo nepodporuje další jednání a 
vstup do DSO. 
Zastupitel Petruška zažádal o odprodej obecního pozemku, který zasahuje na dvůr 
nemovitosti č. p. 10, jehož je vlastníkem. Bylo dohodnuto, že starosta podnikne kroky, aby 
bylo možno zveřejnit záměr prodeje předmětného pozemku o výměře cca 20 m2. 



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. 8 a 9, které je přílohou zápisu. 
Byla podána informace o dokončení prací na kamenném záhozu obecního rybníka (sběr 
kamenen, dorava a rozrovnání) provedené SDH Útěchovice a byla odsouhlasena částka 
k proplacení ve výši 25 000 Kč. 
Místostarosta podal informaci o dokončení prací v rámci dotace z PRV, o jednání soudu ve 
věci opatrovnictví paní Marie Davidové a návrhu na smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene vedení přenosové soustavy NN. Zastupitelstvo schválí až vlastní návrh 
smlouvy dle schválené PD.  
 
Další diskuse nebyla vedena. 
 
 
 
 
 
Zápis sepsal: Ing. Pejša 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
Ipri                                                                                              Straka 


