
Číslo: V/12  -   18. 12. 2017   
 

Z Á P I S  
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE 

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

I. 
 

Starosta předložil návrh program schůze zastupitelstva obce s těmito změnami oproti 
zveřejněnému programu. Návrh na zařazení bodu – Jmenování inventarizační komise. 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: 6 x pro 

II. 
 

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

III.  
 

Starosta přednesl návrh rozpočtu na rok 2018. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce 
dne 29. listopadu 2017 a sňat dnešního dne. Rozpočet je navržen v celkových příjmech 
1689200 Kč a stejných výdajích, tedy jako vyrovnaný 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 rozpočet obce 
Útěchovice pro rok 2018.  
Hlasování 6 x pro 
 

IV. 
Starosta předložil rozpočtový výhled na roky 2019 – 2020, který je přílohou zápisu. Po 
předložení této zprávy přijalo zastupitelstvo 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 navržený rozpočtový 
výhled dle předloženého návrhu. 
 
Hlasování 6 x pro 
 
 



V. 
 

Starosta informoval o novém odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2018. Zároveň 
předložil návrh na úpravu platů s ohledem na ozpočtové možnosti obce. Po předložení této 
zprávy přijalo zastupitelstvo 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 platy v následující výši:  
Starosta  - 18 500 Kč 
Místostarosta – 10 800 Kč 
Předsedové výborů – 850 Kč 
Zastupitelé – 400 Kč 
Zároveň zastupitelstvo pověřuje p. Hernovou, účetní, k provedení této změny od 1.1 2018.  
 
Hlasování 5 x pro, 1 x zdržení 

 
 

VI. 
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. 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 jmenuje inventarizační komisi ve 
složení předseda Jaroslav Straka, členové Martin David, Pavel Vesecký. 
Hlasování: 6 x pro 
 

VII. 
Starosta informoval o postupu projednávání žádosti Regionu Hořepnicko na SFŽP. Projektová 
fiše byla přijata a region byl vyzván k podání žádosti. Obec na projektovou přípravu vyhradila 
300 000 Kč ve svém rozpočtu. Investiční akce budou zadávat jednotlivé obce samostatně a 
neinvestiční akce Region Hořepnicko. V případě, že bude projekt schválen, musí obec zajistit 
prostředky nejméně ve výši 2 500 000 Kč. Toto lze řešit úvěrem. 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 schvaluje pokračování vypracování 
žádosti, její podání a realizaci. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu všemi jednáními v této 
věci. 
Hlasování: 6 x pro 
 

VIII. 
 
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. 7/V 
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: 6 x pro 

 
Diskuse:  
 
Další diskuse nebyla vedena. 
 
 
Zápis sepsal: Ing. Pejša 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
Vodička                                                                                              Straka 


