Číslo: IV/9 - 20. 9. 2018
ZÁPIS
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE

Přítomni: Pejša, Vodička, Ipri, Vesecký, Petruška, Straka,
Omluveni: David
Ověřovateli zápisu jsou jmenováni: Straka, Vodička
I.
Starosta předložil návrh program schůze zastupitelstva obce beze změn oproti zveřejněnému
programu. 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.
V roce 2017 schválilo zastupitelstvo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s firmou E-ON.
Smlouva se týkala služebnosti na pozemek p. č. 951/3 ve vlastnictví obce. Na tomto pozemku
měl být uložen kabel NN. Po stavební stránce akce proběhla a proto byla obec vyzvána k
podepsání smlouvy služebnosti, spočívající ve vedení sítě NN (nízkého napětí). Po
předložení této zprávy přijalo zastupitelstvo toto:
usnesení 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 schvaluje uzavření služebnosti na
pozemek p. č. 951/3 k. ú. Útěchovice u Hořepníku, který je ve vlastnictví obce a to podle
předložené smlouvy č. JH-014330050162/002. Služebnost se uzavírá za dohodnutou cenu
5 000 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
Hlasování: 6 x pro
IV.
Starosta shrnul dotační záměry pro rok 2019.
1. Projektová fiše na demonstrační a inovativní projekty. Dokončuje se vypracování této fiše.
Dle pravidel musí být před podáním dobrovolným svazkem odsouhlaseny v zastupitelstvu
jednotlivých obcí. Zároveň se dořešuje otázka financování tak, aby odpovídalo dotačním
podmínkám. Není zcela jasné, zda bude možno projekt financovat navrženým způsobem, tj.
investiční akce by financovaly obce samostatně a neinvestiční akce jako dobrovolný svazek

obcí Hořepnického regionu. Protože se projektová fiše může podávat do konce října, navrhl
starosta hlasovat až při prvním zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce.
2. Byla vypracována žádost o dotaci na hasičskou zbrojnici a tato byla již podána. Vzhledem
k tomu, kolik má žádost bodů (podání první rok, nejsou dodatkové body HZS) se
nepřdpokládá pro rok 2019 s poskytnutím dotace. Starosta navrhl, aby byla dotace podána
znovu, pokud bude obec jako žadatel pro rok 2019 neúspěšná.
3. Agrospol Útěchovice, spol. s r. o. dlouhodobě kritizuje obec kvůli cestě ke koupališti,
vyježděné po poli. Přestože tuto cestu využívá i tato společnost je zájmem obce, aby se
využívala původní cesta po pozemcích obce. Starosta navrhuje započít práce na úpravě terénu
– odkácení náletových dřevin, zajištění zpracování žádosti o dotaci.
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
1. Bere na vědomí informaci o přípravě projektové fiše na demonstrační a inovativní projekty.
Pověřuje starostu k získání všech informací o financování tohoto projektu.
2. Bere na vědomí podání žádosti na výstavbu nové hasičské zbrojnice a pověřuje starostu
podáním žádosti v roce 2019, pokud obec nebude úspěšná při získání této dotace.
3. Pověřuje starostu k zajištění podání žádosti do PRV Kraje Vysočina na úpravu cesty „Ke
Kooupališti“ na pozemcích p. č. 965/2 a 569/6 v k. ú. Útěchovice u Hořepníku.
Hlasování: 6 x pro
V.
Starosta předložil zprávu o stavu kůrovcové hmoty v obecních lesích. Informoval o těžkostech
s realizací dříví na trhu. Sdělil, že přijal opatření – provedení chemické asanace veškerého
vytěženého dříví, včetně klestu. Tím se sice zvýší náklady na těžbu ale omezí se další šíření
kalamitního škůdce a je naplněna povinnost daná legislativou. Starosta upozornil I na
skutečnost, že se jen velmi obtížně zajišťuje vlastní kácení, protože nejsou volné kapacity.
Starosta dále informoval, že nebude prováděna žádná úmyslná těžba např. zarovnání porostu.
Po vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce 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 bere na vědomí předloženou
zprávu a souhlasí s přijatými opatřeními.
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/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: 6 x pro
Diskuse:
Starosta seznámil zastupitelstvo s přijatými rozpočtovými opatřeními č. 5 a 6.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisy finančního a kontrolního výboru. Vzhledem k tomu,
že zápisy byly bez závad, není potřeba projednávat tuto záležitost v samostatném bodu a
přijímat usnesení.
Další diskuse nebyla vedena.
Zápis sepsal: Ing. Pejša

Ověřovatelé:
Straka

Vodička

