Číslo: II/3 - 22. 3. 2016
ZÁPIS
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Přítomni: Pejša, Vodička, David, Ipri, Straka, Petruška, Vesecký
Omluveni:
Ověřovateli zápisu jsou jmenováni: Ipri, Straka
I.
Starosta předložil návrh program schůze zastupitelstva obce s těmito změnami oproti
zveřejněnému programu. Návrh na zařazení bodu – poskytnutí daru sdružení LADA,
schválení smlouvy o zřízení věcného břemene. Po předložení této zprávy přijalo
zastupitelstvo toto:
usnesení č. 1/II
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.
Starosta přednesl návrh rozpočtu obce Útěchovice na rok 2016. Návrh rozpočtu byl vyvěšen
1. 3. 2016. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný ve výši příjmů i výdajů ve výši 1 590 200
Kč Po vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto:
usnesení č. 2/II
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok
2016.
Hlasování: 7 x pro
IV.
Obec svým usnesením schválila smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro
E.ON Distribuce a. s. Obci byl doručen návrh smlouvy na zřízení věcného břemene č.: JH014330027937/005, kterou se zřizuje věcné břemeno na pozemek p. č. 968/3 spočívající ve
vedení distribuční soustavy el. energie ve prospěch E.ON Distribuce a. s. Toto věcné břemeno
se zřizuje úplatně at za částku 1000 Kč. Po vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto:
usnesení č. 3/II
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení
věcného břemene (popsanou výše). Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.

Hlasování: 7 x pro
V.
Místostarosta přednesl návrh údržby zeleně v obci a rozsahu její údržby. Po vysvětlení
návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto:
usnesení č. 4/II
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo schvaluje rozsah údržby zeleně pro
rok 2016. Zastupitelstvo pověřuje místarostu řízením a kontrolou údržby zeleně v obci.
Hlasování: 6 x pro
1 x zdržení
VI.
Starosta předložil návrh na poskytnutí finančních darů pro organizace, kterým obec
dlouhodobě přispívá na jejich činnost. Po vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto:
usnesení č. 5/II
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančních
darů takto:
Občanské sdružení LADA – dar ve výši 5 000 Kč (a to i v případě změny statutu na zapsaný
spolek).
Hlasování: 5 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/II
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:
Další diskuse nebyla vedena.

Zápis sepsal: Ing. Pejša
Ověřovatelé:
Ipri

Straka

