
Číslo: IV/X  -   3. 10. 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 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 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 seznámil zastupitelstvo s umístěním obce v pořadníku řádostí o dotaci na hasičskou 
zbrojnici. Zastupitelstvo podání žádosti dle pravidel několikrát schválilo. K podání finální 
žádosti je potřeba nové usnesení zastupitelstva, které odsouhlasí podání žádosti a financování 
projektu. Zastupitel Filip přednesl protinávrh. V procesu podávání žádosti a získání dotace se 
nemá pokračovat , protože obec novou hasičskou zbrojnici nepotřebuje. Zastupitel Straka se k 
protinávrhu připojil s tím, že je nová hasičská zbrojnice v rozsahu projektu nepotřebná, že 
hasiči nehodlají na této zbrojnici provádět žádné práce a že je spoluúčast obce příliš vysoká. 
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 nepokračování ve 
vyřizování dotace a pověřuje starostu, aby proces zastavil. 
 
Hlasování: 4 x pro 
                  2 x proti 
                  1 x zdržení  
 
 
 
 
 
 
 



IV. 
 
Starosta seznámil zastupitelstvo se záměrem prodeje nemovitého majetku. Předmět prodeje:  

1) část pozemku p. č. 951/18 a to nově navržené parcely  

                            p. č. 951/24 o výměře 48 m2 a 951/25 o výměře 16 m2 

2) část pozemku p. č. 958/1 a to nově navrženou parcelu 

p. č. 958/6 o výměře 31 m2 

3) část pozemku p. č. 219 a to nově navržené parcely  

p. č. 219/2 o výměře 27 m2, 219/3 o výměře 13 m2, 219/4 o výměře 84 m2, 
219/5 o výměře 157 m2, 219/6 o výměře 28 m2 a 219/7 o výměře 72 m2. 

Jedná se o vyřešení majetkoprávních vztahů k cestě „K Moučkám“, kdy je cesta užívána na 
pozemcích vlastníků a obecní cesta je zčásti zaplocená a užívaná k soukromým účelům. Dále 
se jedná o „připlocení“ části pozemků. Jedná se narovnání vztahů, které je fakticky několik 
desetiletí shodné s vyhotoveným geometrickým plánem. 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 schvaluje prodej nemovitého 
majetrku dle předloženého geometrického plánu. Zároveň pověřuje starostu realizací tohoto 
prodeje. Vzhledem ke složitosti celého případu, nestanovuje se žádné časové omezení tohoto 
usnesení. 
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 přijatými rozpočtovými opatřeními č. 6, 7 a 8, která jsou 
řádně vyvěšena na úřední desce. 
 
Zastupitel Straka vystoupil s tím, že je nezbytné vybudovat pro hasičskou techniku garáže a 
skladovací prostory pro hasičský materiál. Požadavek zdůvodnil tím, že objekt současné 



zbrojnice je v podstatě součástí rodinného domu, že jeho technický stav nevyhovuje a že není 
dostatečně prostorný. Dle jeho požadavku se má vybudovat objekt bez sociálního zázemí. 
 
 
 
Další diskuse nebyla vedena. 
 
 
Zápis sepsal: Ing. Pejša 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
David                                                                                           Filip 


