
Číslo: II/3  -   30. 3. 2018  
 

Z Á P I S  
ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE 

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

I. 
 

Starosta předložil návrh program schůze zastupitelstva obce beze změn oproti zveřejněnému 
programu. 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 schůze 
zastupitelstva obce Útěchovice. 
 
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 2017. 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 2017 
Hlasování: 7 x pro 
 

IV. 
Na základě podaných informací o průběhu inventur předložil starosta ke schválení odpisový 
plán na rok 2018. 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 
2018 
Hlasování: 7 x pro 
 

V. 
Starosta přednesl návrh rozsahu údržby zeleně pro rok 2018. 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 rozsah údržby zeleně  dle 
předloženého návrhu. Koordinátorem je místostarosta obce. 
 

VI. 
 
Zastupitelsvo v předchozích usnesení odsouhlasilo pokračování prací na předložení 
projektové fiše na demnostrační a inovativní projekty. Starosta přednesl návrh na poskytnutí 
finančních prostředků Dobrovolnému svazku obcí Hořepnického region na přípravné práce. 
Po vysvětlení návrhu přijalo zastupitelstvo obce toto: 
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 pověřuje starostu projednáním 
výše příspěvku s Dobrovolným svazkem obcí Hořepnického regionu a to do maximální výše 
5% předpokládaných nákladů na dotaci. 

VII. 
Starosta přednesl návrh na zahájení prací na podání žádosti o výstavbu nové hasičské 
zbrojnice. Zastupitel Petruška přednesl protinávrh, spočívající v budování zpevněných polních 
cest. Nejprve se hlasovalo o tomto protinávrhu. Zastupitelstvo obce přijalo 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 zastupitelstvo neschvaluje protinávrh spočívající 
v budování cestní sítě. 
Hlasování: 4 x pro, 2 x zdržení 
Poté přednesl zastupitel p. David protinávrh s tím, že by se na hasičskou zbrojnici využilo 
kontejnerového způsobu – kantejnery pro uskladnění techniky. 
Poté se hlasovalo o tomto protinávrhu. Zastupitelstvo obce přijalo toto: 
usnesení č. 7/I 
V souladu s ustanovením Dílu 2 § 84 - 98 (pravomoc zastupitelstva obcí) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo neschvaluje protinávrh spočívající 
ve využití kontejnerů. 
Hlasování: 4 x pro, 2 x zdržení 
Nakonec proběhlo hlasování o původním návrhu, kdy se zadá zpracování studie, která bude 
obsahovat umístění objektu, jeho velikost a vnitřní členění. Dále bude obsahovat rozpočet na 
tuto akci. . Zastupitelstvo obce přijalo toto: 
usnesení č. 8/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 zadání zpracování studie 
na výstavbu hasičské zbrojnice a pověřuje starostu tímto zadáním a podáním žádosti o dotaci. 
Pokud bude dotace schválena, bude o dalších krocích dále hlasováno. 
Hlasování: 6 x pro, 1 x zdržení 
 

VIII. 
 

Starosta přednesl návrh na podání žádosti do POV – Kraje Vysočina. Předmětem je úprava 
veřejného prostranství po přeložce vodovodu a jeho nejbližší okolí. Zastupitelstvo obce 
přijalo toto: 
usnesení č. 9/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 předložení žádosti do 



POV v navrženém rozsahu a pověřuje starostu k provedení všech administrativních úkonů ke 
získání dotace. 
Hlasování 7 x pro 
 

IX. 
 
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. 10/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:  
 
Diskuse nebyla vedena. 
 
 
 
 
Zápis sepsal: Ing. Pejša 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
Ipri                                                                                              Vodička 


