Číslo: I/3 - 10. 1. 2018
ZÁPIS
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE

Přítomni: Pejša, Vodička, , Ipri, Vesecký, Petruška, Straka, David
Ověřovateli zápisu jsou jmenováni: Vodička, Ipri
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: 7 x pro
II.
Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu pro obec a zprávu o chodu úřadu.
III.
Starosta seznámil zastupitelstvo s novým způsobem uzavírání dohod o provedení práce s
jednotlivými členy zastupitelstav. Tato situace byla již zmíněna v diskusi na posledním
zasedání zastupitelstva obce v loňském roce. Z dikce zákona však vyplývá, že uzavření dohod
o provedení práce členem zastupitelstva obce musí být schváleno zastupitelstvem obce a
dohoda nesmí být uzavřena na výkon funkce a souvisejících činností.. Po vysvětlení návrhu
přijalo zastupitelstvo obce toto:
usnesení č. 2/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 uzavření dohody o
provedení práce s těmito členy zastupitelstva obce Útěchovice:
Ján Ipri
Jiří Vodička
Jan Petruška
Jaroslav Straka
Pavel Vesecký
Martin David
Smlouvu o provedení práce lze uzavřít pouze na rok 2018 a to v rozsahu 300 hodin na práce
spojené s údržbou lesa (práce v lese), údržbou výsadeb a travnatých ploch (vzhled obce) a
údržbu obecního majetku. Pro pan Jiřího Vodičku pak navíc pro práce na veřejném vodovodu
a správou pokladny (funkce pokladníka). Starosta se pověřuje k podpisu těchto dohod o
provedení práce. Dohoda bude vždy sepsána a podepsána při prvním provedeném úkonu,
nejdříve však od 15. ledna 2018.
Pro jiný druh práce je vždy nutné uzavřít novou smlouvu, která bude předem odsouhlasena
zastupitelstvem obce.

Za nepřekročení rozsahu smlouvy (300 hodin) je zodpovědný starosta obce.
Hlasování: 7 x pro
IV.
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. 10/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 se zpřesněním rozpoču, kdy se jednotlivé paragrafy
rozpoložkovali tak, aby byl zcela dodržen schválený rozpočet.
Starosta seznámil zastupitelstvo s přijatým rozpočtovým opatřením č. 9 za rok 2017.
Další diskuse nebyla vedena.

Zápis sepsal: Ing. Pejša

Ověřovatelé:
Ipri

Vodička

