
Číslo: II/VI  -   4. 6. 2019  
 

Z Á P I S  
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE 

 
 
Přítomni:   David, Filip, Ipri, Pejša, Straka, Vesecký,Vodička,  
 
Omluveni:  
 
Ověřovateli zápisu jsou jmenováni: Ipri, Straka 
 

I. 
 

Starosta předložil návrh program schůze zastupitelstva. zastupitel Vodička navrhl zařadit do 
program zasedání bod – odsouhlasení peněžního daru MS Útěchovičky na pořádání 
mysliveckého dětského dne v Bořeticích. Starosta navrhl zařadit do program zasedání bod – 
odsouhlasení peněžního daru linky bezpečí. 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 zasedání 
zastupitelstva obce Útěchovice dle pozvánky, rozšířený o navrhované body. 
 
Hlasování: 7 x pro 

II. 
 

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu pro obec a zprávu o chodu úřadu. 
Hlasování 7 x pro 
 

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/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 závěrečný účet obce bez 
výhrad a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, která je nedílnou 
součástí závěrečného účtu obce za roku 2018. 
 
Hlasování: 7 x pro 
 
 

IV. 
 
Starosta předložil zastupitelstvu výsledky účetní závěrky za rok 2018. Podklady k účetní 
závěrce: Rozvaha k 31.12.2018, Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2018, Příloha k 31.12.2018. 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 účetní závěrku obce 
Útěchovice za rok 2018. 
Hlasování: 7 x pro 
 
 

V. 
Starosta předložil návrh posloupnosti prací na údržbě a rozvoji majetku obce. V minulém 
období bylo v diskusích navrženo několik projektů, které je nezbytné realizovat v co nejkratší 
době. Vzhledm k tomu, že se jedná o projekty s velko finanční náročností, je nezbytné 
stanovit posloupnost jejich realizace. jedná se o opevnění toku Útěchovického potoka od 
přelivu Návesního rybníku k mostku, výstavba záchytné nádrže na splaveniny pod 
“Koupalištěm” a odbahnění Návesního rybníka 
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 následující posloupnost 
projektů: 
 

1. Opevnění potoka 
2. Záchytná nádrž. 
3. Odbahnění rabníka 

 
Hlasování 7 x pro 

VI. 
Zastupitel ……. předložil návrh na poskytnutí daru ve výši 5 000 Kč na dětský den, pořádaný 
mysliveckým sdružením Útěchovičky. Dětský den se uskuteční v Bořeticích. Katastr obce 
Útěchovice je součástí honitby užívané MS Útěchovičky, děti z obce se tohoto dne běžně 
účastní a občané obce jseou členy tohoto MS 
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 dar pro MS Útěchovičky 
ve výši 5000 Kč. Zastupitelstvo pověřuje p. Vodičku k provedení této transakce. 
 
Hlasování 6 x pro, 1 x zdržení 
 
 

VII. 
Starosta předložil žádost linky bezpečí o poskytnutí daru na provoz této linky. Zdůraznil 
důležitost provozu této linky. Po předložení této zprávy přijalo zastupitelstvo 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 zastupitelstvo schvaluje dar pro linku bezpečí ve 
výši 2 000 Kč 

 
Hlasování 7 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/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:  
 
Starosta seznámil zastupitelstvo s přijatým rozpočtovým opatřením č. 1, 2 a 3, které jsou 
řádně vyvěšeny na úřední desce. 
 
Starosta seznámil zastupitelstvo s postupem vyřizování dotačních projektů obce. 
Kontejnerové stání – byla podána žádost Kraji Vysočina. Oprava cesty ke koupališti – bylo 
zažádáno. 
 
Bylo dohodnuto, že zastupitel p. David vyhotoví dřevěný přístřešek, který bude umístěn u 
zastávky autobusu. 
 
Zastupitel Vesecký poskytl informaci o prodeji obecního dříví.  
 
 
Další diskuse nebyla vedena. 
 
 
Zápis sepsal: Ing. Pejša 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
Ipri                                                                                            Straka 


