Číslo: VI/12 - 18. 12. 2018
ZÁPIS
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE

Přítomni: Pejša, Vodička, Ipri, Vesecký, Filip, Straka,
Omluveni: Ipri, Vesecký
Ověřovateli zápisu jsou jmenováni: Straka, Vodička
I.
Starosta předložil návrh program schůze zastupitelstva obce beze změn oproti zveřejněnému
programu. Zastupitel pan David navrhl doplnit bod:
• Umístění sběrného místa pro sběr tříděných složek komunálního odpadu.
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 tak, jak je uvedeno v pozvánce s tím, že se doplňuje bod:
Umístění sběrného místa pro sběr tříděných složek komunálního odpadu.
.
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 2019. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce
dne 29. listopadu 2018 a sňat dnešního dne. Rozpočet je navržen v celkových příjmech 1 826
000 Kč a výdajích 2 211 000 Kč, tedy jako nevyrovnaný. Financování 385 000 Kč je
zajištěno ze zůstatku na běžném účtu. Po vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto:
usnesení č. 2/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 rozpočet obce
Útěchovice pro rok 2018.
Hlasování 6 x pro
IV.
Starosta předložil návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2024. Střednědobý výhled
je ovlivněn zejména dlouhodobými záměry obce na získání dotací a realizaci výstavby
hasičské zbrojnice a vybudování záchytné nádrže pro zachycení splavenin z polí nade vsí
(pod Koupalištěm). a výstavba biologického rybníka. Návrh rozpočtového výhledu je navržen
jako nevyrovnaný. Výdaje budou krýt dotace, úvěr a zejména rezerva z minulých let. (Rok

2020 příjmy 1 620 tis. x výdaje 1 800 tis., rok 2021 příjmy 1 670 tis. x výdaje 1 800 tis, rok
2022 příjmy 6 520 tis x výdaje 6 800 tis, rok 2023 příjmy 1 800 tis x výdaje 1 900 tis., rok
2024 příjmy 2 670 x výdaje 2 900).
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 střednědobý výhled
rozpočtu do roku 2024
Hlasování: 6 x pro
V.
Předseda finančního výboru pan Martin David předložil písemně návrh na jmenování za členy
finančního výboru pana Jaroslava Kříže a paní Ivanu Davidovou. Po vysvětlení návrhu přijalo
zastupitelstvo obce toto:
usnesení č. 4/VI
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo jmenuje členy finančního výboru
pana Jaroslava Kříže a paní Ivanu Davidovou.
Hlasování 6 x pro
VI.
Předseda kontrolního výboru pan Vojtěch Filip předložil návrh na jmenování za členy
finančního výboru pana Romana Filipa a pana Miroslava Davida. Po vysvětlení návrhu přijalo
zastupitelstvo obce toto:
usnesení č. 5/VI
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo jmenuje členy kontrolního výboru
pana Romana Filipa a pana Miroslava Davida.
Hlasování 6 x pro
VII.
Zastupitel, pan David předložil návrh umístit kontejnerové stání (místo sběru tříděných složek
komunálního odpadu) na pozemku p. č. 951/18 na křižovatce, naproti domu č. p. 22. Po
vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto:
usnesení č. 6/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 umístění sběrného místa
na identifikovanou část pozemku p. č. 951/18 v k. ú. Útěchovice u Hořepníku. Zároveň
pověřuje starostu dopracování projektové dokumentace a podáním žádosti o dotaci do Fondu
Vysočiny.

Hlasování 6 x pro
VIII.
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. 7/VI
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
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. 8/VI
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:
Diskuse nebyla vedena.
Zápis sepsal: Ing. Pejša

Ověřovatelé:
Ipri

Vesecký

