Zápis
ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Ločenice konané dne 17.12.2018
Usnesení ze 2. zasedání Zastupitelstva obce.
Místo konání: Obecní úřad Ločenice
Datum konání: 17.12.2018
Začátek: v 18.00 hodin
Zasedání řídil: Bína - starosta obce
Přítomno: 9 členů ZO
Omluven: /
Neomluveni: /
Zapisovatel: Jan Stodolovký
Ověřovatelé zápisu: Bohumír Tomek, Jaroslav Kyrian
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. Schválení rozpočtu obce Ločenice na rok 2019 a Sociálního fondu na rok 2019.
3. Schválení rozpočtového výhledu MŠ Ločenice na léta 2020-2021.
4. Schválení rozpočtu MŠ Ločenice na rok 2019.
5. Schválení neinvestičních příspěvků na provoz MŠ Ločenice na 2019.
6. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.12
7. Schválení poplatků na zajištění svozu komunální odpadu 2019.
8. Schválení zápisů v kronikách obou obcí na rok 2017.
9. Schválení vyřazení majetku obce za rok 2018.
10. Seznámení z kontrol finančního a kontrolního výboru za rok 2018.
11. Seznámení s uzavřením OÚ o vánočních svátcích.
12.Seznámení s finančními prostředky obce Ločenice.
Doplnění do programu:
a)
b)
c)
d)

Schválení smlouvy o zajištění uměleckého výkonu.
Schválení příspěvku na poskytování terénní rané péče v naší obci.
Seznámení s žádostí Čísl.j. LOC-0526/2018 ze dne 29.11.2018 od Charita Kaplice
Schválení firmy na výměnu střešní krytiny na budově č.p. 165 Pošty Partner.

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 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 2/50 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce schvaluje program ze 2. zasedání jako celek.
Návrh usnesení: ZO schvaluje následující program zasedání jako celek.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.2/51 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 rozpočet obce Ločenice na rok 2019 /částky jsou
uvedeny v Kč/, v příjmech 16.000.544,00 Kč a ve výdajích 15.700.544,00 Kč.
Rozpočet byl schválený jako přebytkový, přebytek 300 000 Kč bude použit na roční splátku úvěru
v částce 300 000Kč a dále schválilo Sociální fond na rok 2019.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přebytkový rozpočet na rok 2019 v příjmech
16.000.544,00 Kč a ve výdajích 15.700.544,00 Kč a dále schvaluje sociální fond na rok 2019.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.2/52 bylo schváleno.

K bodu 3
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtový výhled MŠ Ločenice na léta 2020 – 2021.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Rozpočtový výhled MŠ Ločenice na léta 2020-2021.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.2/53 bylo schváleno.

K bodu 4
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet MŠ Ločenice na rok 2019.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Rozpočet MŠ Ločenice na rok 2019.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.2/54 bylo schváleno.

K bodu 5
Zastupitelstvo obce schválilo neinvestiční příspěvek na rok 2019 na provoz příspěvkové organizace
MŠ Ločenice ve výši 250.000,- Kč a ZO schválilo rozpis rozpočtu přímých výdajů a ozdravná
opatření na rok 2019 v MŠ Ločenice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje neinvestiční příspěvek ve výši 250.000,- Kč, rozpis rozpočtu a
ozdravná opatření na rok 2019 v MŠ Ločenice.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.2/55 bylo schváleno.

K bodu 6
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.12.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

K bodu 7
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo poplatky za svoz komunálního odpadu na rok 2019.
Obec dotuje rozdíl ceny poplatku, který má stanovený firma a skutečných nákladů obce na likvidaci
odpadů.
Za 52 svozů cena 2150 Kč, 42 svozů za cenu 1950 Kč, 26 svozů za cenu 1450 Kč, za 13 svozů za
cenu 950 Kč, jednorázová známka za cenu 70 Kč, cena za jednorázový vývoz PE pytle 120 l za
cenu 80 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje povinnost pro poplatníky trvale hlášených v BJ, zakoupit roční
známku nebo pět kusů jednorázových známek na rok 2019 a pro poplatníky v rekreačních objektech
zakoupit tři kusy jednorázových známek na 2019.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poplatky dle rozpisu, které jsou dotované obcí za svoz komunálního
odpadu na rok 2018. ZO schvaluje, že každý poplatník trvale hlášený v BJ si musí zakoupit roční

známku nebo pět kusů jednorázových známek a poplatník v rekreačních objektech tři kusy
jednorázových známek.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.2/56 bylo schváleno.
.

K bodu 8
Zastupitelstvo obce schválilo zápisy v kronikách obou obcí za rok 2017.
ZO schválilo jednorázovou finanční odměnu pro kronikářky Ločenice 5.000,- Kč a
Nesměň 4.000,- Kč čistého.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zápisy v kronikách obou obcí za rok 2017 a finanční odměnu ve
výši Ločenice 5.000,- Kč a Nesměň 4.000,- Kč čistého.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.2/57 bylo schváleno.

K bodu 9
Zastupitelstvo obce schválilo po provedení inventarizace majetku obce za rok 2018, aby byly z
majetku obce Ločenice vyřazeny hospodářské prostředky ve výši 84.715,00 Kč a vyřazeny
hospodářské prostředky příspěvkové organizace MŠ Ločenice ve výši 17.890,50 Kč. Odpisy z
majetku obce jsou věci rozbité, technicky zastaralé, neopravitelné a nefunkční.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vyřazení hospodářské prostředky z majetku obce Ločenice za rok
2017 ve výši 84.715,00 Kč a MŠ Ločenice ve výši 17.890,50 Kč.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.2/58 bylo schváleno

K bodu 10
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky z kontrol finančního a kontrolního výboru za rok
2017, nebyly shledány žádné nedostatky.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

K bodu 11
Starosta obce seznámil zastupitele s otevírací dobou OÚ Ločenice o vánočních svátcích.
Od 27.12.2018 do 30.12.2018 bude zavřeno. Od 02.01.2019 bude znovu otevřeno. V případě
jakékoliv neodkladné záležitosti volejte i v době uzavření OÚ na tel. číslo starosty obce 724 181 329.

K bodu 12
Zastupitelstvo obce bylo starostou seznámeno s aktuálním stavem finančních prostředků obce
Ločenice.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
Různé:
a) Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o zajištění uměleckého výkonu s Bubble Faktory
,s.r.o. Školní náměstí 39/33, 289 22 Lysá nad Labem na vystoupení na obecní akci
v Ločenicích.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého výkonu s Bubble Faktory
,s.r.o. Školní náměstí 39/33, 289 22 Lysá nad Labem na vystoupení na obecní akci
v Ločenicích.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.2/59 bylo schváleno.

b) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční příspěvek 15.000Kč na rok 2019 na
poskytování terénní rané péče pro IMY,o.p.s.,Tř.Dr.Edvarda Beneše 286/5,392 01 Soběslav.
V Ločenicích zajištují službu 1 rodině.
Návrh usnesení: ZO schvaluje finanční příspěvek 15.000Kč na rok 2019 na poskytování
terénní rané péče pro IMY,o.p.s.,Tř.Dr.Edvarda Beneše 286/5,392 01 Soběslav.
V Ločenicích zajištují službu 1 rodině.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.2/60 bylo schváleno
c) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí od Charita Kaplice,IČ 736 34 310 ,Náměstí
42, 382 41 Kaplice Čís.j. LOc- 0526/2018 o finanční příspěvek na rok 2019. Zastupitelstvo
obce se nepřiklání k finančnímu příspěvku pro tuto organizaci.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
d) Starosta obce seznámil zastupitele s cenovou nabídkou na výměnu střešní krytiny na budově
Pošty Partner v Ločenicích č,p. 165 . Byly poptány následující firmy: Střechy Roman
Vávra, Blansko 5,382 41 Kaplice, IČ: 600 89 288 –cena 215 573 Kč bez DPH, Miroslav
Koschant, KLEMPIZOL ,Šeříkova 188,381 01 Český Krumlov, IČO:606
35 941,DIČ:CZ7007301345-cena 253 213 bez DPH a Ladislav FRANTA ,Tesařství
,pokrývačství a zednictví ,Bukovsko 16 ,382 41 Kaplice-cena 257 610 Kč bez DPH.
Návrh usnesení: ZO schvaluje firmu Střechy Roman Vávra, Blansko 5,382 41 Kaplice, IČ:
600 89 288 za cena 215 573 Kč bez DPH na výměnu střešní krytiny na budově Pošty
Partner v Ločenicích č.p. 165 a pověřilo starostu k podpisu smlouvy o dílo. Realizace díla
proběhne na jaře 2019.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.2/61 bylo schváleno

.

Diskuse a závěr: /

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve: 19:00 hod .

Další ZO se bude konat dne 31. 01. 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 2. zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2018 je anonymizován dle zákona
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

