Zápis
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Ločenice konané dne 28.03.2019
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce.
Místo konání: Obecní úřad Ločenice
Datum konání: 28.03.2019
Začátek: v 18.00 hodin
Zasedání řídil: Bína - starosta obce
Přítomno: 9 členů ZO
Omluven:
Neomluveni: /
Zapisovatel: Miluše Kleinová
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 podání žádosti do soutěže Vesnice roku 2019.
3. Schválení zrušení bankovního účtu u KB .
4. Schválení prodeje pozemku p.č.160/3 o výměře 24 m2 v k.ú.Ločenice.
5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.3
6. Schválení nákupu nových stolů a židlí do KD Ločenice.
7. Seznámení s termínem sběru nebezpečného odpadu v Ločenicích a v Nesměni.
Doplnění do programu:
Schválení dodavatele na nové oplocení kolem KD v Nesměni.
Schválení příspěvku na společné projekty POV Pomalší za rok 2018.
Schválení smlouvy o dílo číslo 2019-107 a 2019-108 na výměnu dveří v KD Ločenice.
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č.:CB-014330043078/011
Seznámení a informace o schůzce s p.Urbancem
Schválení vyvěšení záměru o prodeji obecního majetku.
Seznámení s vyúčtováním obecního bálu v Ločenicích.
Seznámení s finančním stavem na bankovních účtech obce.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
.

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
Miluše Kleinová a návrhy usnesení přednese Jaroslav Bína.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 5/83 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje program ze 5. zasedání jako celek.
Návrh usnesení: ZO schvaluje následující program zasedání jako celek.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.5/84 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 podání žádosti do soutěže Vesnice roku 2019.
Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti do soutěže vesnice roku 2019
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.5/85 bylo schváleno.

K bodu 3
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zrušení bankovního účtu číslo 8525231/0100 u Komerční
banky, pobočka KB centrála 8380, Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1 z důvodu vysokých poplatků
za vedení tohoto bankovního účtu. Finanční prostředky budou převedeny na stávající účet České
spořitelny a.s.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zrušení bankovního účtu číslo 8525231/0100 u Komerční banky,
pobočka KB centrála 8380, Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1 z důvodu vysokých poplatků za
vedení tohoto bankovního účtu. Finanční prostředky budou převedeny na stávající účet České
spořitelny a.s.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.5/86 bylo schváleno.

K bodu 4
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p.č.160/3 v k.ú . Ločenice výměrou 24 m2 za cenu
1m2/150 Kč jediným zájemcům a to manželům paní *** a *** ,bydlištěm Ločenice č.p.** , 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 04.03.2019 a sejmuto 20.03.2019
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č.160/3 v k.ú . Ločenice výměrou 24 m2 za cenu
1m2/150 Kč jediným zájemcům a to manželům paní *** a *** ,bydlištěm Ločenice č.p.*** , 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 04.03.2019 a sejmuto 20.03.2019 .ZO pověřilo starostu
k podpisu kupní
Výsledek hlasování : pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.5/87 bylo schváleno.

K bodu 5
Zastupitelstvo obce seznámil starosta s rozpočtovým opatřením č.3.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

K bodu 6
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nákup inventáře do sálu kulturního domu v Ločenicích.
Stávající stoly a židle jsou již ve velmi špatném stavu a nevyhovují stávajícímu provozu. Starosta se
byl osobně podívat na stoly a židle v obci Rožmitál na Šumavě, kde tyto stoly a židle používají již
čtvrtým rokem. Stoly jsou pevné s ocelovým podnožím. Židle jsou dřevěné s čalouněným sedákem.
Starosta obce předložil zastupitelstvu 3 cenové nabídky na židle a 3 cenové nabídky na stoly. Po
vyhodnocení cenových nabídek byl vybrán dodavatel – BÜROPROFI s.r.o., Hlinská 2, 370 01
České Budějovice z důvodu nejnižší nabídkové ceny a stejné kvality.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup inventáře do sálu kulturního domu v Ločenicích od
dodavatele BÜROPROFI s.r.o., Hlinská 2, 370 01 České Budějovice z důvodu nejnižší nabídkové
ceny a stejné kvality v počtu 220ks židlí za cenu 885Kč /ks, 30 ks stolů o rozměru 1600x800 za
cenu 3125Kč/ks ,15ks stolů o rozměru 800x800 za cenu 2695Kč/ks. Všechny cena jsou uvedené
bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.5/88 bylo schváleno.

K bodu 7
Zastupitelstvo obce seznámil starosta se sběrem nebezpečných a velkoobjemových odpadů v našich
obcích .
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

Různé:
a) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dodavatele na montáž nového oplocení
v Nesměni kolem kulturního domu. Stávající oplocení je v dezolátním stavu a není řádně
zajištěn celý objekt. Starosta obce předložil zastupitelstvu 3 cenové nabídky. Po
vyhodnocení nabídek byl vybrán dodavatel Petr Kvěch, Stará cesta 2357/111, 370 06, České
Budějovice z důvodu nejnižší nabídkové ceny.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dodavatele na montáž nového oplocení v Nesměni kolem
kulturního domu Petra Kvěcha, Stará cesta 2357/111, 370 06, České Budějovice
z důvodu nejnižší nabídkové ceny. Starosta obce domluví termín realizace.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.5/ 89 bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo příspěvek na společné projekty SMO Pomalší za
rok 2018 a to poměrná částka 8605Kč za nákup nůžkových stanů a poměrná částka 1 918Kč
za správu webu, účetní a semináře. Tyto částky jsou společně rozúčtovány mezi jednotlivé
obce.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek na společné projekty SMO Pomalší za rok 2018 a
to poměrná částka 8605Kč za nákup nůžkových stanů a poměrná částka 1 918Kč za správu
webu, účetní a semináře. Tyto částky jsou společně rozúčtovány mezi jednotlivé obce.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.5/ 90 bylo schváleno.
c) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o dílo č.2019-108 a č.2019-107 se
zhotovitelem ALU.PLAST s.r.o.,Samota 850, 382 41 Kaplice na výměnu 3 kusů dveří
v budově KD Ločenice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o dílo č.2019-108 a č.2019-107 se zhotovitelem
ALU.PLAST s.r.o.,Samota 850, 382 41 Kaplice na výměnu 3 kusů dveří v budově KD
Ločenice.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.5/ 91 bylo schváleno.
d) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č.:CB014330043078/011 s E.ON Distribuce ,a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 ,České Budějovice 7, 370
01.
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.:CB014330043078/011 s E.ON Distribuce ,a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 ,České Budějovice 7, 370
01.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.5/ 92 bylo schváleno.
e) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou s jednáním ohledně změny územního plánu
s panem architektem Urbancem ,které proběhlo na OÚ v Ločenicích dne 21.03.2019.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

f) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vyvěšení záměru o prodeji obecního majetku a to
vozidla AVIA A30K ,speciální automobil skříňový požární, registrační značka CB8823,VIN
17-80-01429. Důvodem prodeje je zakoupení nového vozidla pro zásahovou jednotku SDH
Ločenice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vyvěšení záměru o prodeji obecního majetku a to vozidla
AVIA A30K ,speciální automobil skříňový požární, registrační značka CB8823,VIN 17-8001429. Důvodem prodeje je zakoupení nového vozidla pro zásahovou jednotku SDH
Ločenice.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.5/ 93 bylo schváleno.
g) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou s vyúčtováním obecního bálu v Ločenicích,
který se konal 23.03.2019.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
h) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou s finančním stavem na bankovních účtech
obce.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
Diskuse a závěr: /

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19:30

hod .

Další ZO se bude konat dne 25. 04. 2019 od 18.00 hodin v kanceláři
OÚ Ločenice.
Zapsal: Miluše Kleinová
Ověřovatelé zápisu: Bohumír Tomek, Jaroslav Kyrian

Jaroslav Bína
starosta obce

Tento zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce dne 28.03.2019 je anonymizován dle zákona
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

