Číslo: IV/9 - 28. 9. 2017
ZÁPIS
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Přítomni: Pejša, Vodička, David, Ipri, Petruška, Vesecký
Omluveni: Straka - nemocen
Ověřovateli zápisu jsou jmenováni: Petruška, Vesecký
I.
Starosta předložil návrh program schůze zastupitelstva obce s těmito změnami oproti
zveřejněnému programu. Návrh na zařazení bodu – schválení rozpočtu na rok 2018 a
rpzpočtového výhledu na rok 2019 a 2020. Po předložení této zprávy přijalo zastupitelstvo
toto:
usnesení č. 1/IV
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 na vypracování rozpočtu obce ve struktuře po jednotlivých
paragrafech rozpočtové skladby s tím, že by bylo možno schválit rozpočet na rok 2018 na
zasedání zastupitelstva obce v roce 2017 a tudíž by obec nemusela hospodařit v rozpočtovém
provizoriu. Obdoba je schválení rozpočtového výhledu na ro 2019 a 2020. Po vysvětlení
návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto:
usnesení č. 2/IV
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo pověřuje starostu obce sestavením
rozpočtu na rok 2018 s tím, že kromě běžně plánovaných výdajů a příjmů, bude počítáno
s částkou 200 000 Kč na nákup pozemků a částkou 80 000 na vybudování kontejnerových
stání. Dále pověřuje starostu sestavením rozpočtového výhledu na rok 2019 a 2020.
Dokumenty budou řádně zveřejněny na úřední desce.
Hlasování 6 x pro
IV.
Starosta seznámil zastupitele s povinností ustanovit oprávněnou osobu dle zákona o ochraně
osoních údajů. Po předložení této zprávy přijalo zastupitelstvo toto:
usnesení č. 3/IV
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo pověřuje starostu obce jednáním o
zajištění této zákonné povinnosti.
Hlasování 6 x pro
V.
Starosta informoval o novém odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2018. Místostarosta
navrhl zvýšení platu pro starostu na 100 % možné částky. Po předložení této zprávy přijalo
zastupitelstvo toto:
usnesení č. 4/IV
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo schvaluje zvýšení platu starosty na
100% možné částky dle platných předpisů. Zároveň pověřuje p. Hernovou, účetní,
k provedení této změny od října 2017. Zastupitelstvo pověřuje starostu předložením návrhu
odměn jednotlivých zastupitelů od 1. 1. 2018 spolu s dopadem do rozpočtu obce.
Hlasování 5 x pro, 1 x zdržení
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. 5/IV
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:
Starosta seznámil zastupitelstvo s přijatými rozpočtovými změnami č. 5 a 6.
Další diskuse nebyla vedena.
Zápis sepsal: Ing. Pejša
Ověřovatelé:
Ipri

Straka

