Zápis
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ločenice konané dne 28.11.2019
Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva obce.
Místo konání: Obecní úřad Ločenice
Datum konání: 28.11.2019
Začátek: v 18.00 hodin
Zasedání řídil: Bína - starosta obce
Přítomno: 8 členů ZO
Omluven: Kleinová
Neomluveni: /
Zapisovatel: Jan Stodolovský
Ověřovatelé zápisu: Bohumír Tomek, Jaroslav Kyrian
Hosté: /
Starosta obce p. Bína zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele, hosty a konstatoval, že je
přítomno 8 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášení schopné.

Návrh programu jednání :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Přivítání, schválení pořadu jednání a ověřovatelů zápisu, plnění usnesení.
Schválení návrhu rozpočtu obce Ločenice na rok 2020.
Schválení návrhu tvorby a čerpání Sociálního fondu na rok 2020.
Schválení návrhu rozpočtu Mateřské školy Ločenice na rok 2020.
Seznámení s rozpočtovým opatřením č.11.
Schválení kalkulace vodného a stočného na rok 2020..
Schválení žádosti o dotaci pro Prevent 99 z.ú. na rok 2020.
Schválení dodatku č. 18 na sběr komunálního odpadu s Marius Pedersen a.s.
Schválení ústřední inventarizační komise na provedení inventarizace majetku obce za rok
2019.
10. Starosta obce dal pokyny k inventarizaci majetku obce za rok 2019 a ustanovil komise
11. Schválení návrhu ozdravného programu MŠ Ločenice na rok 2020.
12. Schválení darů pro občany, pronájmů z tanečních sálů, ceny za prodej dříví z obecních lesů.
13. Schválení firmy na prohrnování sněhu.
14. Schválení dodatku č.1 ke smlouvě č.110653/2018.
15.Schválení prodeje vánočních stromků.
16.Schválení podání žádosti o dataci z POV na rok 2020.
17.Schválení ceny za svoz komunálního odpadu na rok 2020.
18.Seznámení s finančními prostředky obce Ločenice.
Doplnění do programu:
a) Seznámení s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022 Mateřské školy
Ločenice.
b) Schválení žádosti Čís.j: LOC-0670/2019 od odkoupení části obecního pozemku
parc.č.145/87 v k.ú.Ločenice.
c) Schválení vyvěšení záměru o prodeji obecního pozemku parc.č.145/87 v k.ú. Ločenice dle
GP 591-32/2019
d) Schválení podání žádosti o dotaci a podání výběrového řízení na projekt Revitalizace
obecního rybníka Ločenice.

e) Schválení hodnotící komise na otevírání obálek –projekt Revitalizace obecního rybníka
Ločenice.
f) Seznámení s návrhem střednědobého rozpočtového výhledu a návrhem rozpočtu SMO
Pomalší na rok 2020
g) Seznámení s provozem MŠ Ločenice č.p.86 o vánočních svátcích.
h) Schválení dohody o zrušení výhrady práva zpětné koupě a předkupního práva na parc.č.43/4
v k.ú.Ločenice.

K bodu 1
Návrh programu byl ve všech bodech schválen, návrh zapisovatele, složení ověřovatelů a návrhy
usnesení a závěr usnesení přednesl Jaroslav Bína.
Návrh usnesení: ZO určuje ověřovatele zápisu Bohumír Tomek a Jaroslav Kyrian, zapisovatel Jan
Stodolovský a návrhy usnesení přednese Jaroslav Bína.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 13/150 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje program ze 13. zasedání jako celek.
Návrh usnesení: ZO schvaluje následující program zasedání jako celek.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.13/151 bylo schváleno.
Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání, usnesení bylo přečteno a jednotlivé uložené
úkoly zkontrolovány a prodiskutovány. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

K bodu 2
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh rozpočtu Obce Ločenice na rok 2020.
Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh rozpočtu Obce Ločenice na rok 2020.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.13/152 bylo schváleno.

K bodu 3
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh tvorby a čerpání Sociálního fondu pro rok 2020.
Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh tvorby a čerpání Sociálního fondu pro rok 2020
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.13/153 bylo schváleno.

K bodu 4
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh rozpočtu Mateřské školy Ločenice na rok 2020.
Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh rozpočtu Mateřské školy Ločenice na rok 2020.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.13/154 bylo schváleno.

K bodu 5
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.11.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

K bodu 6
Zastupitelstvo obce schválilo kalkulaci ceny vodného a stočného pro rok 2020 předloženou od
provozovatele ČEVAK a.s., České Budějovice.
Schválená pohyblivá složka vodného, všechny ceny jsou s DPH pro obec Ločenice 36,71 Kč/m3 a
pro obec Nesměň 38,67 Kč/m3.
Pohyblivá složka stočného, všechny ceny jsou s DPH pro obec Ločenice 30,85 Kč/m3 a pro
Nesměň 12,60 Kč/m3, SM Ločenice- SV. Jan nad Malší cena pro vodné 15,16 Kč/m3 s DPH, SM
Nesmeň, Něchov, Todně 10,41Kč/m3 s DPH.
Návrh usnesení: ZO schvaluje kalkulaci ceny vodného a stočného pro rok 2020 předloženou od
provozovatele ČEVAK a.s., České Budějovice.
Schválená pohyblivá složka vodného všechny ceny jsou s DPH pro obec Ločenice 36,71 Kč/m3 a
pro obec Nesměň 38,67 Kč/m3.

Pohyblivá složka stočné, všechny ceny jsou s DPH pro obec Ločenice 30,85 Kč/m3 a pro Nesměň
12,60 Kč/m3 , SM Ločenice- SV. Jan nad Malší cena pro vodné 15,16 Kč/m3 s DPH, SM Nesmeň,
Něchov,Todně 10,41Kč/m3 s DPH.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.13/155 bylo schváleno.

K bodu 7
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o dotaci Čís.j: Loc-0668/2019 od žadatele
PREVENT 99 z.ú., Heydukova 349, 386 01 Strakonice v částce 9.947Kč na spolufinancování
protidrogových služeb na území Jihočeského kraje.
Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost o dotaci Čís.j: Loc-0493/2018 od žadatele PREVENT 99
z.ú.,Heydukova 349, 386 01 Strakonice v částce 9.947 Kč na spolufinancování protidrogových
služeb na území Jihočeského kraje.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.13/156 bylo schváleno

K bodu 8
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dodatek č. 18 ke smlouvě č.60024/98 na sběr, svoz a
odstranění komunálního odpadu s Marius Pedersen a.s. Průběžná 1940/3,Hradec Králové, 500 09.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatek č. 18 ke smlouvě č.60024/98 na sběr ,svoz a odstranění
komunálního odpadu s Marius Pedersen a.s. Průběžná 1940/3,Hradec Králové ,500 09.
Výsledek hlasování : pro 8, proti 0 , zdržel se 0. Usnesení č.13/157 bylo schváleno

K bodu 9
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo ústřední inventarizační komisy na provedení
inventarizace majetku obce na rok 2019 ve složení předseda: Jaroslav Bína, členové: Josef Kápl a
Bohumír Tomek.
Návrh usnesení: ZO schvaluje ústřední inventarizační komisy na provedení inventarizace majetku
obce na rok 2018 ve složení předseda: Jaroslav Bína, členové: Josef Kápl a Bohumír Tomek.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.13/158 bylo schváleno.

K bodu 10
Starosta obce Jaroslav Bína vydal pokyny k zahájení inventarizace majetku obce za rok 2019 a
ustanovil komise na provedení dílčí inventarizace majetku.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

K bodu 11
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh ozdravného programu MŠ Ločenice na rok 2020
Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh ozdravného programu MŠ Ločenice na rok 2020
Výsledek hlasování : pro 8, proti 0 , zdržel se 0. Usnesení č.13/159 bylo schváleno

K bodu 12
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo ceny darů pro občany ,ceny pronájmu sálu v KD Nesměň
a ceny za prodej dřeva z obecních lesů na rok 2020.
Návrh usnesení: ZO schvaluje ceny darů pro občany ,ceny pronájmu sálu v KD Nesměň a ceny za
prodej dřeva z obecních lesů na rok 2020
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.13/160 bylo schváleno.

K bodu 13
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o výpomoci na odstraňování sněhu z místních
komunikací v osadě Nesměň. s Ing. Tomášem Dobešem, Nešměň 28, 374 01 Trhové Sviny
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o výpomoci na odstraňování sněhu z místních komunikací
v osadě Nesměň. s Ing. Tomášem Dobešem, Nešměň 28, 374 01 Trhové Sviny
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.13/161 bylo schváleno.

K bodu 14
Zastupitelstvo obce projednalo dodatek ke smlouvě o poskytování odborných služeb
č.110653/2018.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o poskytování odborných služeb
č.110653/2018.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.13/162 bylo schváleno.

K bodu 15
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej vánočních stromků v obci Ločenice a stanovilo
cenu 50Kč/ks. Den a místo prodeje bude včas zveřejněno.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej vánočních stromků v obci Ločenice a stanovilo cenu
50Kč/ks. Den a místo prodeje bude včas zveřejněno.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.13/ 163 bylo schváleno.

K bodu 16
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z programu POV dotační titul 1projekt obce na Rekonstrukci chodníku v obci Ločenice a schválilo příkazní smlouvu se společností
GARANTA CZ a.s. sídlem Kněžská 365/22, 370 01 České Budějovice na zpracování žádosti.
Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu POV dotační titul 1- projekt
obce na Rekonstrukci chodníku v obci Ločenice a schválilo příkazní smlouvu se společností
GARANTA CZ a.s. sídlem Kněžská 365/22, 370 01 České Budějovice na zpracování žádosti.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.13/ 164 bylo schváleno.

K bodu 17
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo poplatky za svoz komunálního odpadu na rok 2020.
Obec dotuje rozdíl ceny poplatku, který má stanovený firma a skutečných nákladů obce na likvidaci
odpadů.
Za 52 svozů cena 2370 Kč, 42 svozů za cenu 2150 Kč, 26 svozů za cenu 1600 Kč, za 13 svozů za
cenu 1050 Kč, jednorázová známka za cenu 100 Kč, cena za jednorázový vývoz PE pytle 120 l za
cenu 120 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje povinnost pro poplatníky trvale hlášených , zakoupit roční známku
nebo pět kusů jednorázových známek na rok 2020 a pro poplatníky v rekreačních objektech
zakoupit tři kusy jednorázových známek na 2020.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poplatky dle rozpisu na rok 2020, které jsou dotované obcí . ZO
schvaluje, že každý poplatník trvale hlášený v si musí zakoupit roční
známku nebo pět kusů jednorázových známek a poplatník v rekreačních objektech tři kusy
jednorázových známek. Rok 2020 je poslední, který se bude řídit tímto svozovým systémem.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.13/165 bylo schváleno.

K bodu 18
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou s finančními prostředky obce Ločenice.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

Různé
a)
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh střednědobého rozpočtového výhledu Mateřské
školy Ločenice na ro 2021-2022.
Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh střednědobého rozpočtové výhledu Mateřské školy Ločenice
na ro 2021-2022.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.13/166 bylo schváleno.

b)
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost Čís.J:LOC-0670/2019 od p. *** na odkoupení
části obecního pozemku parc.č,145/87 o výměře 207m2 v k.ú.Ločenice za 200Kč/m2.
Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost Čís.J:LOC-0670/2019 od p. *** na odkoupení části
obecního pozemku parc.č,145/87 o výměře 207m2 v k.ú.Ločenice za cenu 200Kč/m2.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 2. Usnesení č.13/167 bylo schváleno.
c)
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vyvěšení záměru o prodeji části obecního pozemku
parc.č.145/87 v k.ú.Ločenice o výměře 207 m2 dle GP.591-32/2019
Návrh usnesení: ZO schvaluje vyvěšení záměru o prodeji části obecního pozemku parc.č.145/87
v k.ú.Ločenice o výměře 207 m2 dle GP.591-32/2019
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.13/168 bylo schváleno.
d)
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci a podání výběrového řízení na
projekt Revitalizace obecního rybníka Ločenice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci a podání výběrového řízení na projekt
Revitalizace obecního rybníka Ločenice.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.13/169 bylo schváleno.
e)
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo hodnotící komisi pro hodnocení nabídek na realizaci
akce ,,Revitalizace obecního rybníka Ločenice“ v následujícím složení Jaroslav Bína ,Josef Kápl
,Miroslav Kopt
Návrh usnesení: ZO schvaluje hodnotící komisi pro hodnocení nabídek na realizaci akce
,,Revitalizace obecního rybníka Ločenice“ v následujícím složení Jaroslav Bína ,Josef Kápl
,Miroslav Kopt
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.13/170 bylo schváleno.
f)
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou s návrhem střednědobého rozpočtového výhledu a
návrhem rozpočtu SMO Pomalší na rok 2020 . Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
g)
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou s provozem MŠ Ločenice o vánočních svátcích.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
h)
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dohodu o zrušení výhrady práva zpětné koupě a
předkupního práva na pozemek parc.č. 43/4 v k.ú.Ločenice s *** , ( povinným) r.č. ***.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dohodu o zrušení výhrady práva zpětné koupě a předkupního práva
na pozemek parc.č.43/4 v k.ú.Ločenice s *** ,(povinný) r.č.*** .Oprávněný( Obec Ločenice ) a

povinný( ***) konstatují ,že povinnost nabídnout oprávněnému Nemovitost povinný splnil.
Oprávněný( Obec Ločenice) tuto Nemovitost nemá zájem koupit zpět.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.13/171 bylo schváleno

Diskuse a závěr: /

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve: 20:00

hod .

Další ZO se bude konat dne 16. 12. 2019 od 18.00 hodin v kanceláři
OÚ Ločenice.
Zapsal: Jan Stodolovký
Ověřovatelé zápisu: Bohumír Tomek, Jaroslav Kyrian

Jaroslav Bína
starosta obce

Tento zápis ze 13. zasedání zastupitelstva obce dne 28.11.2019 je anonymizován dle zákona
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

