
Číslo: I/1  -   28. 1. 2016   
 

Z Á P I S  
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE 

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

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.  
Místostarosta seznámil zastupitelstvo s průběhem inventur. Starosta předložil zastupitelstvu 
návrh inventarizační zprávy za rok 2015. Po vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce 
toto: 
usnesení č. 2/I 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo schvaluje inventarizační zprávu za 
rok 2015 
Hlasování: 7 x pro 
 

IV. 
Na základě podaných informací o průběhu inventur předložil starosta ke schválení odpisový 
plán na rok 2016. Po vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto: 
usnesení č. 3/I 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo schvaluje odpisový plán na rok 
2016 
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/I 
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:  
Místostarosta navrhl uspořádání humanitární sbírky ošacení, kuchyňských potřeb a hraček. 
Technicky bude možné v týdnu od 9. března 2015 odevzdávat čisté a zachovalé ošacení, 
nerozbité, použitelné nádobí a funkční, nepoškozené hračky odevzdávat v sále obecní budovy. 
O této skutečnosti budou občané informováni obvyklým způsobem. 
 
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. 10. z roku 2015, které je přílohou zápisu. 
 
Místostarosta informoval o podání žádosti o dotaci na vybudování památníku obětem I. 
světové války. 
 
Další diskuse nebyla vedena. 
 
 
 
 
Zápis sepsal: Ing. Pejša 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
Vodička                                                                                              David 


