
Číslo: V/XII  -   30. 12. 2019  
 

Z Á P I S  
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE 

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

I. 
 

Starosta předložil návrh program schůze zastupitelstva. Starosta předložil návrh na rozšíření 
programu o body – jmenování inventarizační komise, schválení rozpočtového opatření č. 10 a 
stažení bodů schválení vyhlášek. 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 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 návrhem rozpočtu. Rozpočet byl na úřední desce zveřejněn 
dne 13. 12 . 2019. Rozpočet je navržen v celkových příjmech 1, 560. 000 Kč a výdajích 2, 
313. 000 Kč. Financování  rozdílu ve výši 753. 000 Kč je zajištěno ze zůstatku na běžném 
účtu. Po předložení této zprávy přijalo zastupitelstvo toto: 
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 schvaluje rozpočet obce pro rok 
2020 v rozsahu tak, jak byl navržen a zveřejněn. 
 
Hlasování: 7 x pro 
                   

IV. 
 
Starosta seznámil zastupitelstvo se záměrem zřízení věcného břemene ve prospěch 
společnosti E.ON Distribuce a. s. Obec uzavřela s firmou smlouvu o smlouvě budoucí dne 8. 
2. 2016. Stavba byla dokončena 15. 9. 2017. Dne 7. 11. byl doručen návrh smlouvy o zřízení 
věcného břemene, číslo smlouvy JH-014330056147/002. Věcné břemeno se týká uložení 
distribuční soustavy (elektrické vedení) na pozemcích obce p. č. 886/2, 886/3, 887, 890/6, 
979/1, 972/2 a 951/18 v k. ú. Útěchovice u Hořepníku a obci Útěchovice. Po vysvětlení 
návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto: 



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 schvaluje zřízení věcného břemene 
dle smlouvy s E.ON Distribuce a. s., číslo smlouvy JH-014330056147/002. Zároveň pověřuje 
starostu realizací této smlouvy.  
Hlasování: 7 x pro 
 

V. 
 

Starosta seznámil zastupitelstvo se změnou výše odměn pro zastupitelstvo obce. Vzhledem k 
současné výši vyplácení odměn navrhl, aby odměny nebyly měněny a zůstalo v platnosti 
původní usnesení. Po vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto: 
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, ponechává v platnosti usnesení 11/V z roku 2018 
a odměny zůstávají v nezměněné výši. 
Hlasování: 7 x pro 
 
 

VI. 
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s možností poskytnout zastupitelům mimořádnou 
odměnu. Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce 
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek maximální výše 
odměny, kterou za výkon jím zastávané funkce nebo v souhrnu za výkon jím zastávaných 
funkcí za měsíc stanoví zákon a prováděcí právní předpis. Navrhl žádnou odměnu neudělovat. 
Místostarosta předložil protinávrh s tím, navrhuje poskytnout odměnu starostovi za splnění 
mimořádných a zvláště významných úkolů obce. Návrh odůvodnil zejména činností starosty 
v oblasti propagaci obce, a to pořádáním diskusních seminářů (v letech 2014 – 2019) na 
aktuální témata využívání krajiny, čištění odpadních vod a vody v krajině za účasti předních 
odborníků v dané oblasti a reprezentantů veřejné správy na všech úrovních. Dále pak 
vystoupení na konferenci „Voda v kajině“.  Dále návrh odůvodnil permanentní činností pro 
přípravu a žádostí o dotace, řízení dotačních projektů až do závěrečného vyhodnocení 
projektu. Zastupitelstvo obce přijalo toto: 
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, v souladu s ustanovením § 76 téhož zákona 
přiznává starostovi obce poskytnutí mimořádné odměny, kterou za výkon jím zastávané 
funkce stanoví zákon a prováděcí právní předpis. Zastupitelstvo se shodlo na odůvodnění 
poskytnutí mimořádné odměny dle protinávhu místostarosty obce. 
Hlasování: 6 x pro 
                  1 x zdržení     
 

VII. 
Zastupitelstvo přijalo usnesení 11/V z roku 2018, kdy schválilo uzavírání dohod se zastupiteli 
obce takto: 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. Starosta navrhl, aby toto usnesení zůstalo v platnosti i nadále. Protože se jedná o 



platné usnesení, nebyl vznesen protinávrh, nebylo o tomto hlasováno a nebylo přijato žádné 
nové usnesení v této věci. 
 
 

X. 
Starosta předložil návrh rozpočtové změny č. 10 ke schválení zastupitelstvu obce. Vysvětlil 
důvody a jednotlivé položky této rozpočtové změny. Rozpočtová změna přesahuje 
kompetence starosty pro schválení drobných rozpočtových změn. Po vysvětlení návrhu přijalo 
zastupitelstvo obce toto: 
usnesení č. 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 schvaluje rozpočtovou změnu č. 
10. 
 
Hlasování: 7 x pro 

 
 

XI. 
Starosta předložil návrh zastupitelstvu obce na zvolení inventarizační komise. Inventarizační 
komisi navrhl ve složení předseda Jaroslav Straka, členové Martin David, Pavel Vesecký.  Po 
vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto: 
usnesení č. 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 jmenuje inventarizační komisi ve 
složení předseda Jaroslav Straka, členové Martin David, Pavel Vesecký. 
Hlasování: 6 x pro 

 
 

XII. 
 
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. 8/IV 
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. 9 a 10 která jsou 
řádně vyvěšena na úřední desce. 
 



Starosta seznámil zastupitelstvo s činností SOMPO z. s., zejména postupu na zavedení DOR 
TO DOR systému. Vysvětlil důvody zavedení tohoto systému, financování nákupu sběrných 
nádob a představy o fungování systému. 
 
Zastupitel David oznámil, že začíná pracovat na výrobě přístřešku. 
 
 
Další diskuse nebyla vedena. 
 
 
Zápis sepsal: Ing. Pejša 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
Ipri                                                                                            Straka 


