Zápis
ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Ločenice konané dne 31.01.2019
Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva obce.
Místo konání: Obecní úřad Ločenice
Datum konání: 31.01.2019
Začátek: v 18.00 hodin
Zasedání řídil: Bína - starosta obce
Přítomno: 8 členů ZO
Omluven: Kleinová
Neomluveni: /
Zapisovatel: Jan Stodolovký
Ověřovatelé zápisu: Bohumír Tomek, Jaroslav Kyrian
Hosté: Klenková,Klenka,Vaněček
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. Přivítání, schválení pořadu jednání a ověřovatelů zápisu
2. Schválení žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Ločenice Čís.j:LOC0036/2019.
3. Schválení prodeje parcely p.č. 2153/6 o výměře 147m2 v k.ú.Nesměň u Ločenic.
4. Schválení prodeje parcely p.č.2360/80 o výměře 33m2 v k.ú.Ločenice.
5. Schválení vyvěšení záměru o prodeji pozemku p.č. 4671/33 o výměře 131m2
v k.ú.Ločenice
6. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.1
7. Schválení žádosti k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro Tibet“.
8. Schválení finančního příspěvku na koledu v obci Nesměň a Ločenice.
9. Seznámení s cenou strojů na prohrnování sněhu z chodníků.
10. Seznámeni se stavem finančních prostředků obce Ločenice.
11. Seznámení s geometrickým plánem pro druhou etapu ZTV Ločenice.
Doplnění do programu:
a) Seznámení se stavem obecní prodejny v Nesměni, který přednese paní ***.
b) Schválení převedení platby za vodné a za elektřinu z obecní prodejny v Nesměni na Obec
Ločenice.
c) Schválení příspěvku na chod obecní prodejny v Nesměni.
d) Schválení koupě mulčovače za traktor.
e) Schválení tisku nové verze zpravodaje.
f) Seznámení se zprávou od pana ***.
g) Schválení dodatku č.2 ke Směrnici k používání Sociálního fondu
h) Seznámení s množstvím sebraného použitého oděvu za rok 2018.

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. 3/62 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje program ze 3. zasedání jako celek.
Návrh usnesení: ZO schvaluje následující program zasedání jako celek.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.3/63 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 žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce
Ločenice Čísl.j:Loc-0036/2019 v částce 35 000 Kč pro ***, bydlištěm Ločenice***, 373 22 na
rozvoj hokejového klubu HC Fénix Ločenice, který hraje Rybníkářskou hokejovou ligu
v Č.Budějovicích.
Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Ločenice
v částce 35 000 Kč pro***, bydlištěm Ločenice *** ,373 22 na rozvoj hokejového klubu HC
Fénix Ločenice, který hraje Rybníkářskou hokejovou ligu v Č.Budějovicích.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.3/64 bylo schváleno.

K bodu 3
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p.č. 2153/6 v k.ú. Nesměň u Ločenic výměrou 147
m2 dle GP-297-211/2018 za cenu 1m2/150 Kč panu *** ,bydlištěm Nesměň ***, 374 01. Úkonové
náklady spojené za advokáta a za návrh na vklad zaplatí kupující a daň z převodu zaplatí kupující.
Podmínky § 39 ve smyslu ustanovení §41 zák.č.128/2000Sb.,o obcích ve znění poz. před., byly
splněny, vyvěšeno 03.12.2018 a sejmuto 18.12.2018.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku . p.č. 2153/6 v k.ú. Nesměň u Ločenic výměrou
147 m2 dle GP-297-211/2018 za cenu 1m2/150 Kč panu *** ,bydlištěm Nesměň ***, 374 01.
Úkonové náklady spojené za advokáta a za návrh na vklad zaplatí kupující a daň z převodu zaplatí
kupující. Podmínky § 39 ve smyslu ustanovení §41 zák.č.128/2000Sb.,o obcích ve znění poz. před.,
byly splněny, vyvěšeno 03.12.2018 a sejmuto 18.12.2018. ZO pověřilo starostu k podpisu kupní
smlouvy.
Výsledek hlasování : pro 8, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.3/65 bylo schváleno.

K bodu 4
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p.č. 2360/80 Ločenice výměrou 33 m2 dle GP-571225/2018 za cenu 1m2/150 Kč paní *** ,bydlištěm Ločenice ***, 374 01. Úkonové náklady
spojené za advokáta a za návrh na vklad zaplatí kupující a daň z převodu zaplatí kupující.
Podmínky § 39 ve smyslu ustanovení §41 zák.č.128/2000Sb.,o obcích ve znění poz. před., byly
splněny, vyvěšeno 03.12.2018 a sejmuto 18.12.2018.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku . p.č. 2360/80 v k.ú. Ločenice výměrou 33 m2 dle
GP-571-225/2018 za cenu 1m2/150 Kč paní *** ,bydlištěm Ločenice ***, 374 01. Úkonové
náklady spojené za advokáta a za návrh na vklad zaplatí kupující a daň z převodu zaplatí kupující.
Podmínky § 39 ve smyslu ustanovení §41 zák.č.128/2000Sb.,o obcích ve znění poz. před., byly
splněny, vyvěšeno 03.12.2018 a sejmuto 18.12.2018. ZO pověřilo starostu k podpisu kupní
smlouvy.
Výsledek hlasování : pro 8, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.3/66 bylo schváleno.

K bodu 5
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vyvěšení záměru o prodeji obecního pozemku p.č.
4671/33 o výměře 131m2 oddělen od pozemku p.č. 4671/17 dle GP 570-182/2018 v k.ú.Ločenice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vyvěšení záměru o prodeji obecního pozemku p.č. 4671/33 o
výměře 131m2 oddělen od pozemku p.č. 4671/17 dle GP 570-182/2018 v k.ú.Ločenice.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.3/67 bylo schváleno.

K bodu 6
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.1.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

K bodu 7
Zastupitelstvo obce projednalo a nechválilo žádost o připojení se k mezinárodní kampani-Vlajka
pro Tibet.
Návrh usnesení : ZO neschvaluje o připojení se k mezinárodní kampani-Vlajka pro Tibet
Výsledek hlasování : pro 8, proti 0 , zdrželi se 0. Usnesení č.3/68 nebylo schváleno.

K bodu 8
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč pro obec Ločenice a
5.000Kč pro obec Nesměň na zajištění folklorní tradice masopust za rok 2019.
Návrh usnesení : ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč v obou obcích na za rok 2019
na zajištění folklorní tradice masopust.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.3/69 bylo schváleno.

K bodu 9
Starosta obce seznámil zastupitele s cenou strojů na prohrnování sněhu z chodníků.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

K bodu 10
Zastupitelstvo obce bylo starostou seznámeno s aktuálním stavem finančních prostředků obce
Ločenice.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

K bodu 11
Zastupitelstvo obce bylo starostou seznámeno s návrhem geometrického plánu pro druhou
plánovanou etapu ZTV Ločenice.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
Různé:

a) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou a paní *** prodavačkou v obecní prodejně
potravin v Nesměni se stávajícím stavem .Prodejna je silně prodělečná a pokud nebude
podpořen její chod obcí Ločenice ,tak hrozí její uzavření. Starosta obce nechce uzavření
prodejny dopustit a přiklání se k finanční měsíční podpoře .
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

b) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo převedení platby za vodné a za elektřinu z obecní
prodejny v Nesměni st. 94 na obec Ločenice. Obec Ločenice bude hradit měsíčně vodné a
elektřinu za obecní prodejnu v Nesměni st.94 s platností od 01.03.2019
Návrh usnesení: ZO schvaluje převedení platby za vodné a za elektřinu z obecní prodejny
v Nesměni st. 94 na obec Ločenice. Obec Ločenice bude tedy hradit měsíčně vodné a
elektřinu za obecní prodejnu v Nesměni st.94 s platností od 01.03.2019
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.3/ 70 bylo schváleno.
c) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo příspěvek 15 000Kč měsíčně fa Marap,
s.r.o.Nesměň 56,374 01 ,která provozuje obecní prodejnu potravin v Nesměni s platností
od 01.03.2019. Tato prodejna je silně ztrátová a obec Ločenice chce prodejnu zachovat a
zabezpečit dále její chod a nechce nechat občany z Nesměně bez prodejny a bez možnosti
nákupu základních potravin.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek 15 000 Kč měsíčně fa Marap,
s.r.o.Nesměň 56, 374 01 ,která provozuje obecní prodejnu potravin v Nesměni s platností
od 01.03.2019.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.3/ 71 bylo schváleno.
d) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nákup traktorového mulčovače MTR 18 za cenu
dle cenové nabídky ze dne 22.01.2019 od fa.Y-cz se sídlem v Neplachově 129,373 65.
Důvod nákupu je ,že máme v obou obcích mnoho ploch ,které stačí pouze mulčovat a
nemusí se pracně a zdlouhavě sekat travními traktůrky.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup traktorového mulčovače MTR 18 za cenu
dle cenové nabídky ze dne 22.01.2019 od fa.Y-cz se sídlem v Neplachově 129,373 65.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.3/ 72 bylo schváleno.
e)

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo tisk obecního zpravodaje v jiné podobě a
v lepší kvalitě zpracování. než bylo doposud.
Návrh usnesení: ZO schvaluje tisk obecního zpravodaje v jiné podobě a
v lepší kvalitě zpracování. než bylo doposud, dle cenové nabídky ze dne 29.01.2019
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.3/ 73 bylo schváleno.

f) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno panem *** se zprávou ,ve které není spokojen
s chováním jedné rodiny z Ločenic . Tato rodina se dle jeho slov nechová správně
k seniorce ,která sdílí s nimi jednu domácnost.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
g) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dodatek č.2 ke Směrnici k používání sociálního
fondu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatek č.2 ke Směrnici k používání sociálního fondu
s platností od 01.01.2019
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.3/ 74 bylo schváleno.
h) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou s přehledem třídění použitého textilu
fa.TextilEco.a.s. za rok 2018. V našich obcích se vytřídilo celkem 4 171Kg použitého
textilu.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

Diskuse a závěr: /

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20:15 hod .

Další ZO se bude konat dne 28. 02. 2019 od 18.00 hodin v kanceláři
OÚ Ločenice.
Zapsal: Jan Stodolovský
Ověřovatelé zápisu: Bohumír Tomek, Jaroslav Kyrian

Jaroslav Bína
starosta obce

Tento zápis ze 3. zasedání zastupitelstva obce dne 31.01.2019 je anonymizován dle zákona
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

