
Číslo: III/VIII  -   19. 8. 2019  
 

Z Á P I S  
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE 

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

I. 
 

Starosta předložil návrh program schůze zastupitelstva Po předložení této zprávy přijalo 
zastupitelstvo toto: 
usnesení č. 1/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 program zasedání 
zastupitelstva obce Útěchovice dle pozvánky. 
 
Hlasování: 7 x pro 

II. 
 

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

III.  
Starosta oznámil, že v průběhu přípravných prací na rekonstrukci cesty “Pod Koupalištěm” 
bylo zjištěno, že bude potřeba část zpevnit těžkým kamenem nebo recyklátem.  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 dofinancování 
rekonstrukce cesty „Pod Koupalištěm“ nákupem kameniva (recyklátu) nejvýše v částce 
80 000 Kč. Pověřuje zastupitele Davida k prověření možnosti získání recyklátu z opravy 
dálnice. Pokud p. David nezajistí recyklát, pověřuje se starosta k nákupu kameniva. 
 
Hlasování: 7 x pro 
 

IV. 
 
Starosta oznámil, že dosavadní podnikatelé, kteří pro obec zajišťovali pěstební činnost a 
údržbu zeleně, nejsou vždy k dispozici. V současné době kůrovcové kalamity jsou kapacity 
všech poskytovatelů služeb prakticky vyčerpány. Po vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo 
obce toto: 
usnesení č. 3/III 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo pověřuje starostu zajištěním všech 
nutných prací v pěstební činnosti a údržby zeleně.  
Hlasování: 7 x pro 



 
 

V. 
 
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. 4/III 
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. 4 a 5, které jsou řádně 
vyvěšeny na úřední desce. 
 
 
Další diskuse nebyla vedena. 
 
 
Zápis sepsal: Ing. Pejša 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
Vesecký                                                                                            Vodička 


