
Číslo: I/III  -   15. 3. 2019  

 

Z Á P I S  

ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE 

 

 

Přítomni:   David, Filip, Ipri, Pejša, Straka, Vesecký,Vodička,  

 

Omluveni:  

 

Ověřovateli zápisu jsou jmenováni: David, Filip 

 

I. 

 

Starosta předložil návrh program schůze zastupitelstva. navrhl zařadit do program zasedání 

bod – odsouhlasení vstupu do společnosti: SOMPO dobrovolný svazek obcí.. 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 zasedání 

zastupitelstva obce Útěchovice dle pozvánky, rozšířený o navrhovaný bod. 

 

Hlasování: 7 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 2018. 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 2018 

Hlasování: 7 x pro 

 

IV. 

Na základě podaných informací o průběhu inventur předložil starosta ke schválení odpisový 

plán na rok 2019. 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 

2019 

Hlasování: 7 x pro 

 

 

 

 

 



V. 

Starosta předložil návrh na odprodej palivového dříví pro občany obce Útěchovice a majitele 

nemovitostí v obci Útěchovice. K tématu proběhla diskuze, kdy byly řešeny tyto otázky 

týkající se zásad pro prodej palivového dříví. 

 Odkud se bude dříví prodávat 

 Kdo bude za prodej odpovědný 

 Cena palivového dříví 

 Množství palivového dříví 

 Jaké sortimenty dříví budou prodávány jako palivové. 

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 následující systém 

prodeje palivového dříví: 

 

1. Prodej palivového dříví za následujících podmínek je určen pouze pro občany obce 

Útěchovice a majitele rekreačních objektů v obci. 

2. Prodej se prozatím omezuje na 10 m
3
 pro jednotlivou nemovitost. 

3. Cena za 1 m
3
 je stanovena na 300 Kč. 

4. Prodej dříví bude probíhat pouze v případě, že obec bude mít palivové dříví k 

dispozici, poptávka se uspokojuje dle pořadí došlých žádostí. Na odkup dříví není 

právní nárok. 

5. Palivové dříví – dříví z nahodilé těžby, které se nevyplatí relizovat na trhu, nebo na 

které není žádný odbyt. Veškeré dříví bude ošetřeno insekticidním přípravkem a 

obarveno. 

6. Veškeré palivové dříví určené k prodeji podle těchto zásad bude odvezeno do 

prostoru “Za Koubova”, odkud bude teprve realizován prodej. 

7. Prodej palivového dříví zajišťuje p. Pavel Vesecký, tel.: 723 454 628 (pan Vesecký je 

schopen zajistit dopravu na náklad kupujícího). Platba je prováděna u pokladníka, 

pana Jiřího Vodičky (pan Vesecký sdělí panu Vodičkovi kdo si odebral jaké množství 

palivového dříví). Platbu je nutné provést do 10 dnů od odebrání palivového dříví. 

8. Obec může kdykoli tento prodej palivového dříví zastavit nebo upravit. 

 

Hlasování 7 x pro 

VI. 

Obec drží akcie společnosti SOMPO a. s, která zajišťuje nakládání s komunálním odpadem 

obcí, které jsou zároveň jeho akcionáři. Obce sdružené v této akciové společnosti založili 

SOMPO dobrovolný svazek obcí, který má jako prioritní úkol řešit dotační možnosti pro 

členské obce v souvislosti s odpadovým hospodářstvím. Zejména se jedná o nový způsob 

svozu komunálního odpadu. Tato společnost vyzvala obec Útěchovice k přistoupení do tohoto 

dobrovolného svazku.  

usnesení č. 5/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 vstup do společnosti 

SOMPO, dobrovolný svazek obcí. Zároveň souhlasí s výší členského příspěvku ve výši 10 Kč 

na obyvatele (vždy dle údajů Českého statistického úřadu). Zastupitelstvo pověřuje starostu 

k provedení dalších právních kroků, směřujících ke vstupu do této společnosti. 

 

VII. 

 

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. 6/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 s přijatým rozpočtovým opatřením č. 10, které je řádně 

vyvěšeno na úřední desce. 

Starosta seznámil zastupitelstvo s vyvěšováním dokumentů na úřední desce s ohledem na 

ochranu osobních údajů, zejména nutnosti anonymizovat údaje v zápisech ze zastupitelstva. 

 

Starosta seznámil zastupitelstvo s postupem vyřizování dotačních projektů obce. 

Kontejnerové stání – z důvodu nesouhlasu majitele sousední nemovitosti musí být zažádáno o 

územní rozhodnutí na umístění kontejnerového stání. Oprava cesty ke koupališti – bylo 

obdrženo stanovisko příslušného silničního úřadu, o dotaci bude dle pravidel zažádáno do 

konce března. 

 

Zastupitel Vesecký vznesl dotaz na úpravu toku Útěchovického potoka v úseku od 

bezpečnostního přelivu obecního rybníka až k rybníku pana Ehrlicha. Potok je ve správě 

Povodí Vltavy s. p. Starosta vysvětlil právní stav, tj. úpravu toků po povodni, kdy u toků, 

které nejsou katastrovány, může vlastník pozemku „vrátit“ tok do původního koryta. Starosta 

bude jednat s Povodím Vltavy s. p. o možnosti údržby toku a na příštím zasedání přednese 

informaci. 

 

Zastupitel Straka upozornil na zprohýbané zábradlí na komunikaci – hráz obecního rybníka.  

 

 

Další diskuse nebyla vedena. 

 

 

Zápis sepsal: Ing. Pejša 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

David                                                                                            Filip 


