Zápis
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Ločenice konané dne 26.09.2019
Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce.
Místo konání: Obecní úřad Ločenice
Datum konání: 26.09.2019
Začátek: v 18.00 hodin
Zasedání řídil: Bína - starosta obce
Přítomno:
Omluven:
Neomluveni: /
Zapisovatel: Miluše Kleinová
Ověřovatelé zápisu: Jan Stodolovský, Miroslav Kopt
Hosté: /
Starosta obce p. Bína zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele, hosty a konstatoval, že je
přítomno 9 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášení schopné.
.
Návrh programu jednání
1. Přivítání, schválení pořadu jednání a ověřovatelů zápisu.
2. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.9.
3. Schválení Změny č.2 územního plánu Ločenice.
4. Schválení určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem v rámci pořízení Změny č.2
územního plánu obce
5. Schválení pořizovatele Změny č.2 územního plánu Ločenice.
6. Schválení smlouvy o dílo č. 2019-333
7. Seznámení s rozpracovanými projekty v obci Ločenice a Nesměň.
8. Seznámení s finančními prostředky obce.

Doplnění do programu:
a) Schválení dohody o zrušení výhrady práva zpětné koupě a předkupního práva na par.č.
27/9 v k.ú.Ločenice
b) Schválení žádosti o rezervaci příspěvku z rozpočtu obce na plánované akce v roce 2020
Nadačního fondu Nesměň .
c) Schválení smlouvy o dílo č.AL19-054
d) Schválení nákupu vánoční výzdoby.
e) Seznámení s dotazem od pana ***.
f) Seznámení s termíny na plánované obecní oslavy v roce 2020.
g) Seznámení s těžbou kůrovcového dřeva v obecních lesích.

K bodu 1
Návrh programu ve všech bodech byl schválen, návrh zapisovatelky, složení ověřovatelů a návrhy
usnesení a závěr usnesení přednese Jaroslav Bína.
Návrh usnesení: ZO určuje ověřovatelé zápisu Jan Stodolovský, Miroslav Kopt, zapisovatel
Miluše Kleinová a návrhy usnesení přednese Jaroslav Bína.
Výsledek hlasování: pro 9 , proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.11/134 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje program z 11. zasedání jako celek.
Návrh usnesení: ZO schvaluje následující program zasedání jako celek.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.11/135 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 bylo seznámeno starostou s rozpočtovým opatřením č.9
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

K bodu 3
Zastupitelstvo obce schválilo Změnu č. 2 územního plánu Ločenice s tím že, částečnou úhradu
nákladů na zpracování této změny ponesou navrhovatelé (žadatelé) v souladu s § 45 odst. 4 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Návrh usnesení: ZO schvaluje Změnu č. 2 územního plánu Ločenice s tím že, částečnou úhradu
nákladů na zpracování této změny ponesou navrhovatelé (žadatelé) v souladu s § 45 odst. 4 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.11/136 bylo schváleno.

K bodu 4
Zastupitelstvo obce schválilo určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem v rámci
pořizování Změny č. 2 územního plánu Ločenice starostu obce pana Jaroslava Bínu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem v rámci
pořizování Změny č. 2 územního plánu Ločenice starostu obce pana Jaroslava Bínu.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.11/137 bylo schváleno.

K bodu 5
Zastupitelstvo obce schválilo pořizovatele Změny č. 2 územního plánu Ločenice, kterým bude
Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování a pověřuje
starostu obce k podání žádosti o pořizování Změny č. 2 územního plánu Ločenice tomuto úřadu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pořizovatele Změny č. 2 územního plánu Ločenice, kterým bude
Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování a pověřuje
starostu obce k podání žádosti o pořizování Změny č. 2 územního plánu Ločenice tomuto úřadu.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.11/138 bylo schváleno.

K bodu 6
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o dílo č.2019-333.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o dílo č.2019-333
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.11/139 bylo schváleno.

K bodu 7
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou s rozpracovanými projekty v obci Ločenice a osadě
Nesměň. V Ločenicích se jedná o rekonstrukci stávající budovy Pošty Partner a v Nesměni se
jedná o budovu KD ,kde se dokončuje nové vytápění a budovu prodejny potravin, kde se mění celá
výloha.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

K bodu 8
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou s finančními prostředky obce Ločenice.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

Různé:
a) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dohodu o zrušení výhrady práva zpětné koupě a
předkupního práva na pozemek parc.č. 27/9 v *** , ( povinným)
Návrh usnesení: ZO schvaluje dohodu o zrušení výhrady práva zpětné koupě a
předkupního práva na pozemek parc.č. 27/9 v *** .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 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.11/140 bylo schváleno
b) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o rezervaci příspěvku z rozpočtu obce
Ločenice na plánované akce na rok 2020 pro Nadační Fond obce Nesměň ,Nesměň č.5 pod
Čísl.jednacím LOC-0554/2019 ze dne 25.09.2019
Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost o rezervaci příspěvku z rozpočtu obce Ločenice na
plánované akce na rok 2020 pro Nadační Fond obce Nesměň ,Nesměň č.5 pod
Čísl.jednacím LOC-0554/2019 ze dne 25.09.2019
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.11/141 bylo schváleno
c) Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o dílo č.AL19-054
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o dílo č.AL19-054
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.11/142 bylo schváleno.
d) Zastupitelstvo obce schválilo nákup vánoční výzdoby dle cenové nabídky číslo
CNB191572 ze dne 25.09.2019.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup vánoční výzdoby dle cenové nabídky číslo
CNB191572 ze dne 25.09.2019.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.11/143 bylo schváleno.
e) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou s dotazem od pana *** ohledně odkoupení
části obecního pozemku v k.ú. Ločenice par.č. 145/31. Obec Ločenice navrhla cenu
150Kč/m2.P*** navrhuje cenu snížit na 125Kč/m2 z důvodu vedení obecní kanalizace přes
tento pozemek. Dále jsou přes tento pozemek napojeny svou kanalizací další dva sousední
domy. Zastupitelstvo celou záležitost vyhodnotí a starosta obce odešle p.***vyjádření.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
f) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou s plánovanou obecní oslavou obce Ločenice
a osady Nesměň v roce 2020. Obec Ločenice slaví v příštím roce 660 let od založení a
termín oslavy je naplánován na 04.07.2020.Osada Nesměň slaví v příštím roce 670 let od
založení a termín oslavy je naplánován na 06.06.2020

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
g) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou s těžbou kůrovcového dřeva v roce 2019 .Ke
dnešku bylo celkem vytěženo 216,34 m3 dřeva za 223 115 Kč. Z toho bylo 58m3
palivového dřeva za 29 000Kč a 158,34m3 kulatiny za 194 115Kč. Dalších cca 50m3
palivového dřeva bude připraveno. Vše je řádně konzultováno s našim lesním hospodářem.
Celková těžba je v souladu s LHP.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

Diskuse a závěr: /

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v hod.

Další ZO se bude konat dne 31.10.2019 od 18.00 hodin v kanceláři
OÚ Ločenice.
Zapsal: Miluše Kleinová
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Kopt, Jan Stodolovský
Jaroslav Bína
starosta obce
Tento zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce dne 26.09.2019 je anonymizován dle zákona
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

