
Číslo: I/1  -   29. 1. 2015   
 

Z Á P I S  
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE 

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

I. 
 

Starosta předložil návrh program schůze zastupitelstva obce beze změn oproti zveřejněnému 
programu. 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. 
 
Hlasování: 6 x pro 

II. 
 

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

III.  
Místostarosta seznámil zastupitelstvo s průběhem inventur. Starosta předložil zastupitelstvu 
návrh inventarizační zprávy za rok 2014. 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 inventarizační zprávu za 
rok 2014 
Hlasování: 6 x pro 
 

IV. 
Na základě podaných informací o průběhu inventur předložil starosta ke schválení odpisový 
plán na rok 2015. Po vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto: 
usnesení č. 3/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 odpisový plán na rok 
2015 
Hlasování: 6 x pro 
 

V. 
Starosta informoval zastupitelstvo obce o tom, že došlo ke konečné dohodě s panem Aloisem 
Koubou o prodeji pozemů v souvislosti s výstavbou nového vrtu a přeložení vodovodu mimo  
“nepřístupné” pozemky. Dále pak pozemky pro vybudování komunitní kompostárny a pro 
ukládání matriálu na zpevnění cest. Pozemky lze odkoupit za dohodnutou cenu takto: 



• pozemek parcelní číslo 281 o celkové výměře 2325 m2 za cenu 24 000 Kč  
• pozemek parcelní číslo 165/3 o celkové výměře 1805 m2 za cenu 19 000 Kč 
• pozemek parcelní číslo 224/4 o celkové výměře 1005 m2 za cenu 20 100 Kč,  
• pozemek parcelní číslo 224/13 o celkové výměře 117 m2 za cenu 2 400 Kč,  
• pozemek parcelní číslo 224/15 o celkové výměře 312 m2, za cenu 6 300 Kč 
• parcelní číslo 224/17 o celkové výměře 110 m2za cenu 2 200 Kč,  
• pozemek parcelní číslo 224/41 o celkové výměře 104 m2za cenu 2 100 Kč 
• pozemek parcelní číslo 207/2 o celkové výměře 183 m2 za cenu 3 700 Kč 
 

Pozemky pro potřeby nového vrtu a vodovodu jsou navrženy odkoupit v ceně  10 Kč za m2 
zaokrouhlené na celé tisíce.  Pozemky za obcí pro potřeby kompostárny  jsou navrženy za 20 
Kč za m2 zaokrouleno na celá sta. Vše jak je uvedeno výše. Po vysvětlení návrhu přijalo 
zastupitelstvo obce toto: 
usnesení č. 4/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 nákup výše uvedených 
pozemků za uvedenou cenu (celková cena 79 800 Kč) a pověřuje starostu uzavřením příslušné 
smlouvy. 
 
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/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:  
Místostarosta navrhl uspořádání humanitární sbírky ošacení, kuchyňských potřeb a hraček. 
Technicky bude možné v týdnu od 9. března 2015 odevzdávat čisté a zachovalé ošacení, 
nerozbité, použitelné nádobí a funkční, nepoškozené hračky odevzdávat v sále obecní budovy. 
O této skutečnosti budou občané informováni obvyklým způsobem. 
 
Starosta oznámil schválení drobné rozpočtové změny v rámci vyrovnaného rozpočtu do 
maximální výše 200 000 Kč dle usnesení dle usnesení 8/VI z roku 2014 – rozpočtové opatření 
č. 4. z roku 2014, které je přílohou zápisu. 
Další diskuse nebyla vedena. 
 
Zápis sepsal: Ing. Pejša 
 
 
Ověřovatelé: 
Straka                                                                                              Vesecký 


