
Číslo: V/11  -   13. 11. 2018   
 

Z Á P I S  
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE 

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

I. 
 

Starosta předložil návrh program schůze zastupitelstva obce beze změn oproti zveřejněnému 
programu s tím, že lze program schůze doplnit v průběhu jednání. Po předložení této zprávy 
přijalo zastupitelstvo toto: 
usnesení č. 1/V 
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. 
 

Nově zvolení zastupitelé složili požadovaný slib a stvrdili jej svým podpisem. 
      

III.  
 
Bylo přistoupeno k volbě starosty. Volba starosty byla provedena jako veřejná volba. Jediným 
kandidátem byl Ing. Otakar Pejša. Volba – hlasování proběhlo zdvižením ruky na otázku: 
Kdo je pro zvolení Ing. Otakara Pejši starostou obce Útěchovice 
Kdo je proti zvolení Ing. Otakara Pejši starostou obce Útěchovice 
Kdo se zdržel hlasování 
usnesení 2/V 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo volí Ing. Otakara Pejšu starostou 
obce Útěchovice. 
Hlasování: 6 x pro 
                  1 x zdržení  
 

IV. 
 

Bylo přistoupeno k volbě místostarosty. Volba místostarosty byla provedena jako veřejná 
volba. Jediným kandidátem byl Ján Ipri. Volba – hlasování proběhlo zdvižením ruky na 
otázku: 
Kdo je pro zvolení Jána Ipriho místarostou obce Útěchovice 
Kdo je proti zvolení Jána Ipriho místarostou obce Útěchovice 
Kdo se zdržel hlasování 
usnesení č. 3/V 



V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo volí Jána Ipriho místostarostou obce 
Útěchovice. 
Hlasování: 5 x pro 
                  2 x zdržení  

 
V. 

Po proběhlé volbě se přihlási zastupitel pan David s tím, že hodlá také kandidovat na post 
místostarosty obce. Na toto téma proběhla diskuze, neboť předchzím hlasováním byl zvolen 
pan Ján Ipri. Protože nové hlasování požadovali i někteří další zastupitelé, bylo nejprve 
přikročeno ke zrušení předchozího hlasování. Byla položena otázka. Kdo je pro zrušení 
předchozího usnesení o volbě místostarosty. 
Usnesení č. 4/V 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo zrušilo svoje předchozí usnesení o 
volbě místostarosty. 
Hlasování: 4 x pro 
                  2 x  proti 
                  1 x zdržení 
 

VI. 
Oba kandidáti byli vyzváni k představení svého programu. Po probělé diskuzi starosta vyzval 
k hlasování o jednotlivých kandidátech v pořadí pan Ján Ipri a pan Martin David. Vzhledem k 
nízkému počtu hlasů vyzval kandidáty, aby se nezdržovali hlasování. 
Usnesení č. 5/V 
 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo nezvolilo Jána Ipriho 
místostarostou obce Útěchovice. 
Hlasování: 3 x pro 
                  2 x zdržení  
                  2 x proti 
Usnesení 6/V     
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo nezvolilo Martina Davida 
místostarostou obce Útěchovice. 
Hlasování: 1 x pro 
                  3 x zdržení  
                  3 x proti 

 
VI. 

Starosta vyzval k druhému kolu volby místostarosty s tím, že schůze může být na libovolnou 
dobu přerušena, aby se zastupitelé mihli dohodnout. Dále sděli, že v případě opětovného 
nezvolení místostarosty, bude jeho volba přesunuta na příští zastupitelstvo. Po proběhlém 
hlasování bylo přijato toto usnesení. 
 
 
 
 
 



Usnesení 7/V 
 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 – 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo volí Jána Ipriho místostarostou obce 
Útěchovice. 
Hlasování: 4 x pro 
                  2 x zdržení  
                  1 x proti  
 
O protikandátovi se nehlasuje, neboť místostarosta byl již zvolen. 
 

V. 
Dále proběhla volba předsedy finančního výboru. Protože dosavadní členové do dnešního dne 
nevyjádřili svůj souhlas s členstvím ve výboru, volí se dnes pouze předseda výboru a členové 
budou zvoleni na přístím zasedání zastupitelstva obce. Starosta navrhl za předsedu pana 
Martina Davida. Volba proběhla veřejně: 
usnesení č. 8/V 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo volí předsedou finančního výboru 
pana Martina Davida 
Hlasování:  
6 x pro,  
1 x zdržení  

VI. 
 

Dále proběhla volba předsedy Kontrolního výboru a členů tohoto výboru. Protože dosavadní 
členové do dnešního dne nevyjádřili svůj souhlas s členstvím ve výboru, volí se dnes pouze 
předseda výboru a členové budou zvoleni na přístím zasedání zastupitelstva obce.  Starosta 
navrhl za předsedu pana Jaroslava Straku. Pan Straka  funkci odmítl a navrhl za předsedu 
výboru pana Filipa, který s jmenováním souhlasil. Volba proběhla veřejně: 
usnesení č. 9/V 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo volí předsedou kontrolního výboru 
pana Vojtěcha Filipa  
Hlasování – 6 x pro,  
1 x zdržení  
 

VII. 
Po zvolení starosty, místostarosty a předsedů výborů byl naplněn program schůze 
zastupitelstva obce. Starosta navrhl rozšíření programu o následující body. Schválení 
odměňování členů zastupitelstav obce a paušální náhrady za komunikační služby, schválení 
uzavírání dohod o provedení práce s členy zastupitelstva obce, pověření starosty 
schvalováním rozpočtových opatření, pověření k obsluze datové schránky a výstupů z 
CZECH POINTu, diskuze. 
Usnesení č. 10/V 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo schvaluje doplnění přednesených 
bodů do programu zasedání zastupitelstva obce. 
Hlasování – 6 x pro 
                    1 x zdržení 



 
 
 
 
 

VIII. 
Starosta předložil návrh na odměňování zastupitelů, předsedů výborů, starosty a místostarosty 
obce v nezměněné výši a paušálních náhrad za komunikační služby zvýšení u členů 
zastupitelstva o … Kč. Zároveň starosta navrhl přijmou možnost uzavření dohody na 
provedení práce mezi obcí a jednotlivými zastupiteli, vyjma starosty. Po předložení této 
zprávy přijalo zastupitelstvo toto: 
usnesení č. 11/V 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo schvaluje odměny v nezměněné 
výši dle usnesení č. 3/IV ze dne 18. 12. 2017: 
 
Zároveň zastupitelstvo pověřuje p. Hernovou, účetní, k zavedení stanovených odměn od 13. 
11. 2018.  
 
Výše odměny se stanoví podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.  vždy v aktuálním 
znění. 
Starosta  - …………. 
Místostarosta – …………. 
Předsedové výborů – …………. 
Zastupitelé – …… 
 
Paušál na pokrytí komunikačních služeb (telefon, internet) 
Starosta a místostarosta ………… 

Členové zastupitelstva ………… 
do 31. 12. 2018 
Starosta a místostarosta ….. 
Členové zastupitelstva ……. 
od 1. 1. 2018 
 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavíráním dohod o provedení práce s jednotlivými zastupiteli, 
vyjma starosty, a to v potřebném rozsahu. Dohodu lze uzavřít pouze na práce v lese, práce na 
majetku obce a práce s veřejnou zelení. Jiné dohody je třeba schválit samostatně. 
Hlasování: 6 x pro 
                  1 x zdržení  

 
IX. 

 
Starosta předložil návrh zastupitelstvu obce, aby byl pověřen ke schvalování drobných 
rozpočtových změn do výše 400 000 Kč v rámci vyrovnaného rozpočtu na straně výdajů a na 
neomezenou částku na straně příjmů. Po vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto: 
usnesení č. 12/V 
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 schvalováním 



drobných rozpočtových změn v rámci vyrovnaného rozpočtu do maximální výše 400 000 Kč 
na straně výdajů a to na celá jednotlivá rozpočtová opatření a neomezeně na straně příjmů. 
Hlasování: 6 x pro 
                  1 x zdržení 

 
X. 

 
Starosta předložil návrh zastupitelstvu obce, aby byl pověřen místostarosta  a starosta k 
obsluze datové schránky a výstupu z CZECH POINTu s tím, že místostarosta má prioritní 
přístup. Po vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto:  
 
usnesení č. 13/V 
 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo pověřuje místostarostu  a starostu k 
obsluze datové schránky a výstupu z CZECH POINTu s tím, že místostarosta má prioritní 
přístup. 
Hlasování: 6 x pro 
                  1 x zdržení 
 
 

XI. 
 

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. 13/V 
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 
                  1 x zdržení  

 
 

Diskuse:  
 
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s pracemi na sestavení rozpočtu obce na rok 2019 a 
rozpočtového výhledu na funkční období. Zároveň byl pověřen rozesláním návrhu 
podstatných položek rozpočtu, zejména mimořádných výdajů (neopakující se položky) na e- 
mailové adresy zastupitelů. Starosta se dotázal, zda nové zastupitelstvo souhlasí s přijatým 
usnesením ohledně dotačních programů. Zastupitelé se shodli na tom, že usnesení zůstávají 
v platnosti a starosta je pověřen k předložení návrhů na umístění prostoru pro sběr 
separovaného odpadu (sběrové „hnízdo“) na příštím zastupitelstvu. Zároveň je pověřen 
zadáním zpracování projektové dokumentace, získání povolení a podání žádosti do fondu 
Vysočiny. Dále bylo projednáno usnesení o podání žádosti o dotaci do PRV Kraje Vysočina. I 
zde došlo ke shodě, že se v projektu bude pokračovat – jedná se o obnovu cesty „za Hložkem“ 
na hráz „koupaliště“. Starosta je pověřen k provedení všech kroků k zajištění podání žádosti a 
vyřízení této dotace. 



Starosta podal informaci o nové legislativě v odpadovém hospodářství a možných krocích 
k zajištění splnění legislativních požadavků. 
Starosta předložil návrh na úpravu – vyčištění plochy za „Koubou“ od náletových dřevin a 
BRO. Toto si vzal na starost pan Vojtěch Filip.  
Na závěr starosta vyzval zastupitele k předložení požadavků na rozpočet nejdéle do konce 
listopadu. 
Starosta informoval o přijatých drobných rozpočtových změnách č. 7, 8 a 9. 
Další diskuze nebyla vedena.  
 
 
 
 Zápis sepsal: Ing. Pejša 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
Filip                                                                                              Straka 


