Zápis
Z 15. zasedání Zastupitelstva obce Ločenice konané dne 30.01.2020
Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce.
Místo konání: Obecní úřad Ločenice
Datum konání: 30.01.2020
Začátek: v 18.00 hodin
Zasedání řídil: Bína - starosta obce
Přítomno: 7 členů ZO
Omluven: Vočadlo,Stodolovský
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 7 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 Čísl.j. LOC- 0052/2020
ze dne 22.01.2020 na rozvoj hokejového klubu HC Fénix Ločenice.
3. Schválení nájemní smlouvy se SÚS Jihočeského kraje.
4. Schválení žádosti o poskytnutí finančního příspěvku pro IMY –Soběslav Čísl.j LOC0047/2020 ze dne 20.01.2020 na poskytování terénní sociální služby.
5. Projednání žádosti o prodeji pozemku Čísl.j.LOC-0051/2020 ze dne 21.01.2020.
6. Projednání žádosti o prodeji pozemku Čísl.j.LOC-0050/2020 ze dne 21.01.2020..
7. Schválení smlouvy o výkonu umělecké činnosti s Agentura Nordproduction, Petr Mácha.
8. Schválení zadání Změny č.2 územního plánu Ločenice..
9. Projednání podnětu společnosti BIO TOP s.r.o do Změny č.2 územního plánu Ločenice.
10.Schválení mimořádné odměny pro starostu obce za vzorné plnění projektů.
11. Seznámení s dopisem MUDr. Terezy Seidenglanzové.
12. Seznámení s novou službou od Marius Pedersen.
13. Schválení finančního příspěvku na koledu v obci Nesměň a Ločenice.
14. Seznámeni se stavem finančních prostředků obce Ločenice.
15. Seznámení se zřízením info centra v naší obci.
16.Seznámení z rozpočtovým opatřením č.1.
Doplnění do programu:
a) Seznámení s novou cenou za recyklační poplatek za 1t papíru.
b) Schválení finální verze geometrického plánu na projekt –ZTV 2 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, zapisovatelka
Miluše Kleinová a návrhy usnesení přednese Jaroslav Bína.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 15/185 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce schvaluje program z 15. zasedání jako celek.
Návrh usnesení: ZO schvaluje následující program zasedání jako celek.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.15/186 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 0052/2020 ze dne 22.01.2020 v částce 20 000Kč na rozvoj hokejového klubu
HC Fénix Ločenice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Ločenice
Čísl.J.:LOC 0052/2020 ze dne 22.01.2020 v částce 20 000Kč na rozvoj hokejového klubu HC Fénix
Ločenice.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.15/187 bylo schváleno.

K bodu 3
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nájemní smlouvu č.NS /01/20/RCB/Šm s SÚS
Jihočeského kraje se sídlem Nemanická 2133/10,370 10, České Budějovice za symbolickou cenu
1,-Kč za celou dobu nájmu tedy na pět let.Nájemce touto smlouvou pronajímá část nemovitosti
KNp.p.č.4676/12 –ostatní plocha ,silnice v k.ú.Ločenice .Výměra záboru je 150m2.Jako důvod
pronájmu se uvádí potřeba projektu ,, Rekonstrukce chodníku v obci Ločenice“
Návrh usnesení: ZO schvaluje nájemní smlouvu č.NS /01/20/RCB/Šm s SÚS Jihočeského kraje se
sídlem Nemanická 2133/10,370 10, České Budějovice za symbolickou cenu 1,-Kč za celou dobu
nájmu tedy na pět let. Nájemce touto smlouvou pronajímá část nemovitosti KNp.p.č.4676/12 –
ostatní plocha ,silnice v k.ú. Ločenice .Výměra záboru je 150m2.Jako důvod pronájmu se uvádí
potřeba projektu ,, Rekonstrukce chodníku v obci Ločenice“
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.15/188 bylo schváleno.

K bodu 4
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost Čísl.j:.LOC-0047/2020 ze dne 20.01.2020 o
poskytnutí finančního příspěvku na rok 2020 pro IMY,o.p.s.tř .Dr .Edvarda Beneše 286/5,392 01
Soběslav v částce 15 000Kč na poskytnutí terénní sociální péče.
Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost Čísl.j:.LOC-0047/2020 ze dne 20.01.2020 o poskytnutí
finančního příspěvku na rok 2020 pro IMY,o.p.s.tř .Dr .Edvarda Beneše 286/5,392 01 Soběslav
v částce 15 000Kč na poskytnutí terénní sociální péče.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.15/189 bylo schváleno.

K bodu 5
Zastupitelstvo obce projednalo žádost Čísl.J:.LOC-0051/2020 ze dne 21.01.2020 od Josefa Kápla
,bydlištěm Ločenice 38,373 22 o prodeji obecních pozemků v k.ú.Ločenice .Jedná se o pozemky
parc.č.145/40,145/22 a část pozemku parc. č.588/1.Zastupitelstvo navrhuje u těchto pozemků cenu
400 Kč/m2. Zastupitelstvo požádalo žadatele o dodání geometrického plánu. Po dodání
geometrického plánu se bude pokračovat v řešení žádosti na příštím zasedání ZO.

K bodu 6
Zastupitelstvo obce projednalo žádost Čísl.J:.LOC-0050/2020 ze dne 21.01.2020 od Josefa Kápla
,bydlištěm Ločenice 38,373 22 o prodeji obecních pozemků v k.ú.Ločenice .Jedná se o pozemky
parc.č.145/12 a 145/1 .Zastupitelstvo navrhuje u těchto pozemků cenu 200Kč/m2. Tato nižší cena
je navržena z důvodu ,že přes tyto pozemky vede vedení vysokého napětí .Na dalším zasedání ZO
se bude pokračovat v řešení této žádosti.

K bodu 7
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o výkonu umělecké činnosti s Agenturou
Nordproduction, Petr Mácha ,Elišky Krásnohorské 4552, 430 03 Chomutov. Předmětem této
smlouvy je vystoupení Železného Zekona na obecním plese 14.03.2020.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o výkonu umělecké činnosti s Agenturou Nordproduction,
Petr Mácha ,Elišky Krásnohorské 4552, 430 03 Chomutov. Předmětem této smlouvy je vystoupení
Železného Zekona na obecním plese 14.03.2020.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.15/190 bylo schváleno.

K bodu 8
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zadání Změny č.2 územního plánu Ločenice..
Návrh usnesení: ZO schvaluje zadání Změny č.2 územního plánu Ločenice..
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.15/191 bylo schváleno

K bodu 9
Zastupitelstvo obce projednalo podnět společnosti BIO TOP s.r.o.,Nemanická 440/14,370 10 České
Budějovice
Návrh usnesení: ZO rozhodlo a schválilo nezařadit podnět společnosti BIO TOP ,s.r.o. Nemanická
440/14,370 10 České Budějovice do Změny č.2 územního plánu Ločenice
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.15/192 bylo schváleno

K bodu 10
Mimořádnou odměnu pro starostu obce Ločenice Jaroslava Bínu navrhla zastupitelka Miluše
Kleinová za vzorné plnění všech zadaných úkolů, za splnění termínu dokončení opravy obecní
budovy( bývalé pošty) a přestěhování Pošty Partner do nových prostor ve stanoveném termínu ve
výši jedné měsíční odměny s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Odměna je splatná v nejbližším výplatním termínu.“
Návrh usnesení: ZO schvaluje mimořádnou odměnu pro starostu obce Ločenice Jaroslava Bínu za
vzorné plnění všech zadaných úkolů, za splnění termínu dokončení opravy obecní budovy( bývalé
pošty) a za přestěhování Pošty Partner do nových prostor ve stanoveném termínu ve výši jedné
měsíční odměny s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Odměna je
splatná v nejbližším výplatním termínu.“
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.15/193 bylo schváleno

K bodu 11
Starosta obce Ločenice Jaroslav Bína oslovil písemně 10.01.2020 MUDr.Terezu Seidenglanzovou,
zda by měla zájem u nás v Ločenicích opět 1x týdně ordinovat v nových prostorách bývalé pošty.
Dne 13.01.2020 jsem obdržel písemnou odpověď –cituji,, Vážený pane starosto ,děkuji za nabídku
,ale v současné době zájem o provozování ordinace v Ločenicích 1x týdně nemám“
Bohužel….žádný obvodní lékař tedy u nás nebude.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

K bodu 12
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou s novou službou od svozové služby Marius
Pedersen a.s. Jedná se o odvezení a likvidaci jedlých tuků přímo od domů našich občanů s platností
od 01.02.2020. Starosta obce seznámí s touto službou naše občany.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

K bodu 13
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 na rok 2020.
Návrh usnesení : ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč v obce Ločenice a 5000Kč
v obci Nesměň na rok 2020 na zajištění folklorní tradice masopust.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.15/194 bylo schváleno.

K bodu 14
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou s finančními prostředky obce Ločenice.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

K bodu 15
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou s projektem –Infocentrum v obci Ločenice. Starosta
obce shromažďuje informace ohledně vybavení a zřízení infocentra ,které by mělo být zřízeno
v nových prostorách bývalé pošty. Do druhé části této budovy bude přestěhována knihovna, která je
doposud provozována v prvním patře budovy Blažkovce .
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

K bodu 16
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou s rozpočtovým opatřením č.1.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
Různé:
a) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou se změnou výše recyklačního poplatku.
Od 01.02.2020 bude obec Ločenice platit recyklační poplatek za odběr separovaného
papíru svozové službě Marius Pedersen a.s. 1000Kč/ t
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
b) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finální verzi geometrického plánu č. 566210/2018 na projekt –ZTV 2 Ločenice.
Návrh usnesení : ZO schvaluje finální verzi geometrického plánu č. 566-210/2018 na
projekt –ZTV 2 Ločenice. Starosta obce Jaroslav Bína pověřuje místostarostu Josefa
Kápla ,aby připravil kupní a směnné smlouvy na pozemky které je nutné ještě vykoupit
před zahájením prodeje stavebních pozemků žadatelům.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.15/195 bylo schváleno.

Diskuse a závěr: /

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve: 21.00. hod .

Další ZO se bude konat dne 28. 02. 2020 od 18.00 hodin v kanceláři
OÚ Ločenice.
Zapsal: Miluše Kleinová
Ověřovatelé zápisu: Bohumír Tomek, Jaroslav Kyrian
Jaroslav Bína
starosta obce
Tento zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce dne 30.01.2020 je anonymizován dle zákona
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

