Číslo: III/6 - 25. 6. 2018
ZÁPIS
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE

Přítomni: Pejša, Vodička, Ipri, Vesecký, Petruška, Straka,
Omluveni: David
Ověřovateli zápisu jsou jmenováni: Vesecký, Petruška
I.
Starosta předložil návrh program schůze zastupitelstva obce beze změn oproti zveřejněnému
programu. Po předložení této zprávy přijalo zastupitelstvo toto:
usnesení č. 1/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 program schůze
zastupitelstva obce Útěchovice.
Hlasování: 6 x pro
II.
Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu pro obec a zprávu o chodu úřadu.
III.
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledky přezkumu hospodaření provedeného
Krajským úřadem Kraje Vysočina. Konstatoval, že přezkum hospodaření obce proběhl bez
závad, obec splnila všechny náležitosti účetnictví a finančního hospodaření. Po předložení
této zprávy přijalo zastupitelstvo toto:
usnesení 2/III
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce bez
výhrad.
Hlasování: 6 x pro
IV.
Starosta předložil zastupitelstvu výsledky účetní závěrky za rok 2017. Podklady k účetní
závěrce: Rozvaha k 31.12.2017, Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017, Příloha k 31.12.2017. Po
vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce 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 schvaluje účetní závěrku obce
Útěchovice za rok 2017.
Hlasování: 6 x pro

V.
Starosta přednesl návrh na prodej nemovitého majetku obce dle zveřejněného návrhu. Návrh
byl zveřejněn 8. června 2018 a sňat dnešního dne. Záměrem je prodej části pozemku p. č.
951/18 a to nově navrženou parcelu p. č. 951/23 o výměře 81 m2. O prodej zažádal pan Jiří
Pelíšek. 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 zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č.
951/23 o výměře 81 m2 za obvyklou cenu 20 Kč za m2 a náklady obce.
Hlasování 6 x pro
VI.
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/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:
Zastupitelstvo znovu diskutovalo o návrhu zastupitele p. Petřušky o zlepšení zpřístupnění
„Dolní Machoušnice“ po pozemku p. č. 672/4 (přejezd přes meliorační strouhu). K věci:
Nejdříve informoval starosta o zjištění stavu věci – po konzultaci se stavební firmou jsou
odhadnuty náklady na cca 80 000 Kč. Dále není zřejmé, zda je cesta skutečně na obecním
pozemku.
P. Petruška – jde o zpevnění louky kde je ve vlhčím období nemožné se dostat do lesa.
Zdůrazňuje, že jde o problém všech vlastníků přilehlých lesních pozemků, z nichž je většina
obščiny obce Útěchovice. Dle jeho nabídky by cena nepřevýšila 60 000 Kč.
P. Ipri – je nejprve třeba zjistit, zda se cesta nachází na obecním pozemku. Zajistí do příští
schůze zastupitelstva obce Útěchovice.
Tento problém bude dále diskutován a prozatím nebude přijímáno žádné usnesení.
Další diskuse nebyla vedena.
Zápis sepsal: Ing. Pejša

Ověřovatelé:
Vesecký

Petruška

