Zápis
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Ločenice konané dne 30.05.2019
Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce.
Místo konání: Obecní úřad Ločenice
Datum konání: 30.05.2019
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. Schválení účetní uzávěrky a hospodářského výsledku obce Ločenice za rok 2018.
3. Schválení účetní uzávěrky a hospodářského výsledku MŠ Ločenice za rok 2018.
4. Schválení závěrečného účtu obce Ločenice za rok 2018.
5. Seznámení s Rozpočtovým opatřením č.5.
6. Schválení nového odměňování členů zastupitelstva obce.
7. Schválení montáže nového plotu k obecní prodejně COOP Ločenice.
8. Seznámení s žádostí od Linky bezpečí z.s.
9. Seznámení s odměnou od EKOKOM za období-01.01-31.03.2019.
10. Schválení žádosti o poskytnutí dotace.
Doplnění do programu:
a) Schválení dohody o zrušení věcného práva předkupního.
b) Schválení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019-2028 v obci
Ločenice a Nesměň.
c) Schválení výměny kotle v bytovém domě č.p.68 v Nesměni.
d) Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje.
e) Seznámení s přidělením dotace z programu Podpora venkovských prodejen v Jihočeském
kraji.
f) Seznámení s odstoupením od darovací smlouvy .
g) Seznámení s nabídkou na vytápění v KD Nesměň.
h) Seznámení s finančními prostředky obce Ločenice.
ch)Seznámení s protokolem kamerové prohlídky od č.p. 151 po č.p.167
i) Seznámení se zprávou od paní Klenkové ohledně obecní prodejně v Nesměni.

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, zapisovatelku
Miluši Kleinovou a návrhy usnesení přednese Jaroslav Bína.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.7/104 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje program ze 7. zasedání jako celek.
Návrh usnesení: ZO schvaluje následující program zasedání jako celek.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.7/105 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 bez výhrad účetní uzávěrku obce Ločenice za rok 2018.
Schválená účetní uzávěrka poskytuje, v rozsahu skutečností posuzovaných podle §4 vyhlášky
č.220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce Ločenice.
ZO současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení za rok 2018 ve
výši 2 622 317,01 Kč na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
Návrh usnesení: ZO schvaluje bez výhrad účetní uzávěrku obce Ločenice za rok 2018. Schválená
účetní uzávěrka poskytuje, v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č.220/2013
Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce Ločenice.
ZO současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení za rok 2018 ve
výši 2 622 317,01 Kč na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.7/106 bylo schváleno.

K bodu 3
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo bez výhrad účetní uzávěrku MŠ Ločenice za rok 2018 a
výsledek hospodaření příspěvkové organizace MŠ Ločenice za rok 2018.
Výsledek hospodaření je 0,00 Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje bez výhrad účetní uzávěrku MŠ Ločenice za rok 2018 a výsledek
hospodaření příspěvkové organizace MŠ Ločenice za rok 2018. Výsledek hospodaření je 0,00 Kč.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.7/107 bylo schváleno.

K bodu 4
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Ločenice za rok 2018, zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Ločenice za rok 2018 a souhlasí s celoročním
hospodařením bez výhrad. Návrh závěrečného účtu byl řádně vyvěšen.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Závěrečný účet obce Ločenice za rok 2018, zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Ločenice za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením bez
výhrad. Návrh závěrečného účtu byl řádně vyvěšen.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.7/108 bylo schváleno.

K bodu 5
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou s rozpočtovým opatřením č.5.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

K bodu 6
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo novou výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků dle nařízení vlády č.202/2018 Sb. s účinností od 01.06.2019. Neuvolněnému
členu zastupitelstva obce Ločenice náleží měsíční odměna ve výši 900,- Kč. Jmenovitě: Jan
Stodolovský, Miroslav Kopt, František Soukup, Martin Vočadlo. Neuvolněnému členu
zastupitelstva, který zároveň vykonává funkci předsedy kontrolního výboru odměna ve výši
2.200,- Kč jmenovitě: Jaroslav Kyrian Neuvolněnému členu zastupitelstva, který zároveň
vykonává funkci předsedy finančního výboru odměna ve výši 2.200,- Kč, jmenovitě: Miluše
Kleinová. Neuvolněnému členu zastupitelstva obce Ločenice zastávající funkci místostarosta
náleží měsíční ve výši 26.551 Kč. Obec Ločenice má zvolené dva místostarosty a tak se měsíční
odměna ve výši 26. 551 Kč dělí na dva díly, jmenovitě místostarosta Josef Kápl měsíční odměna
ve výši 13.276,- Kč, místostarosta Bohumír Tomek měsíční odměna ve výši 13.275,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje schválilo novou výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků dle nařízení vlády č.202/2018 Sb. s platností od 01.06.2019. Neuvolněnému
členu zastupitelstva obce Ločenice náleží měsíční odměna ve výši 900,- Kč. Jmenovitě: Jan
Stodolovký, Miroslav Kopt, František Soukup, Martin Vočadlo. Neuvolněnému členu
zastupitelstva, který zároveň vykonává funkci předsedy kontrolního výboru odměna ve výši
2.200,- Kč jmenovitě: Jaroslav Kyrian Neuvolněnému členu zastupitelstva, který zároveň
vykonává funkci předsedy finančního výboru odměna odměna ve výši 2.200,- Kč, jmenovitě:
Miluše Kleinová. Neuvolněnému členu
zastupitelstva obce Ločenice zastávající funkci
místostarosta náleží měsíční ve výši 26.551 Kč. Obec Ločenice má zvolené dva místostarosty a tak
se měsíční odměna ve výši 26.551,- Kč dělí na dva díly, jmenovitě místostarosta Josef Kápl
měsíční odměna ve výši 13.276,- Kč místostarosta Bohumír Tomek měsíční odměna ve výši
13.275,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 7/109 bylo schváleno

K bodu 7
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo stavbu a montáž nového zábradlí kolem obecní
prodejny Jednoty COOP v Ločenicích. Stávající zábradlí je již zastaralé a částečně nefunkční.
Návrh usnesení: ZO schvaluje stavbu a montáž nového zábradlí kolem obecní prodejny Jednoty
COOP v Ločenicích.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.7/110 bylo schváleno.

K bodu 8
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou s žádostí o podporu Linky bezpečí z.s.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

K bodu 9
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou s odměnou od EKO-KOM a.s za období 01.01.31.03.2019. Tato odměna je za zajištění zpětného odběru a odměna za využití odpadů z obalů.
Odměna je celkem 25 681 Kč. Tímto bych chtěl poděkovat občanům za vzorné třídění.

K bodu 10
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Ločenice pro *** ve výši 6000Kč. Dotace bude využita na pořádání příměstského tábora
v Nesměni.
Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Ločenice
pro *** ve výši 6000Kč. Dotace bude využita na pořádání příměstského tábora v Nesměni. Dále
pověřilo starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí individuální dotace.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.7/111 bylo schváleno.

Různé:
a) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dohodu o zrušení věcného práva předkupního
s panem ***
Návrh usnesení: ZO schvaluje dohodu o zrušení věcného práva předkupního s panem ***
na pozemky par.č. st.392,st.393 a 2360/9 a pověřilo starostu k podpisu této dohody.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.7/112 bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizace
na období 2019 až 2028 v obci Ločenice a Nesměň u Ločenic.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizace na období
2019 až 2028 v obci Ločenice a Nesměň u Ločenic.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.7/113 bylo schváleno.
c) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výměnu kotle v bytovém domě č.p.68 Nesměň.
Stávající kotel je již 18 let starý. Oprava se již nevyplatí z důvodu celkového opotřebení.
Starosta obce předložil zastupitelstvu tři cenové nabídky : 1) Karel Hončík, Zlatá Koruna
67,382 02-cena 146 100Kč bez DPH, 2) Vladimír Veith, Třeboňská 232, 373 73
,Štěpánovice-cena 145 400Kč bez DPH, 3) Roman Šustr, Neměň 83,374 01-cena
142 800Kč bez DPH. Byl tedy vybrán Roman Šustr, Neměň 83,374 01 z důvodu nejnižší
nabídkové ceny.
Návrh usnesení: ZO schvaluje na výměnu teplovodního kotle v bytovém domě č.p.68
Nesměň a to Romana Šustra, Nesměň 83,374 01 z důvodu nejnižší nabídkové ceny 142 800Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.7/114 bylo schváleno
d) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace
v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019. Číslo smlouvy
SDO/OREG/488/19. Účelem investiční dotace je poskytnutí peněžních prostředků na
realizaci ,,Doplnění veřejného rozhlasu Ločenice a Nesměň“ v částce 217 000Kč ,tedy 60%
z celkově uznaných výdajů akce které činí 361 913Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci
Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019. Číslo smlouvy
SDO/OREG/488/19. Účelem investiční dotace je poskytnutí peněžních prostředků na
realizaci ,,Doplnění veřejného rozhlasu Ločenice a Nesměň“ v částce 217 000Kč ,tedy 60%
z celkově uznaných výdajů akce které činí 361 913Kč.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.7/115 bylo schváleno
e) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou o přidělení dotace z dotačního programu
Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji. Naše žádost byla úspěšná a byla nám
přidělena částka 208 988Kč ,tedy 70% z celkově uznaných výdajů akce které činí
298 127Kč. Tato dotace bude využita na výměnu čelní výlohy v obecní prodejně Nesměň.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
f) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou o odstoupení od darovací smlouvy ze dne
22.12.2017 na vlastní žádost obdarovaného tedy Spolku Matyáš z.s., Ločenice 213 , 373
22. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc po doručení výpovědi obdarovanému tedy od
15.05.2019.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
g) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou s cenovou nabídkou na vytápění KD
Nesměň.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

h) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou s finančními prostředky obce Ločenice
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
ch) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou s protokolem z kamerové prohlídky od č.p.
151 po č.p. 167. Obec nechala tuto kamerovou prohlídku udělat z důvodu plánované
rekonstrukce komunikace směr Svatý Jan nad Malší, která je zařazena v tomto úseku do
plánu oprav. Po řádné kamerové prohlídce bylo zjištěno, že kanalizace je v dost špatném
stavu a bude se muset udělat při realizaci rekonstrukce komunikace nová.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
i) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou se zprávou od paní Klenkové ohledně
dalších opatření ke zlepšení podmínek v obecní prodejně potravin v Nesměni.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

Diskuse a závěr: /

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20:30 hod.

Další ZO se bude konat dne 27.06.2019 od 18.00 hodin v kanceláři
OÚ Ločenice.

Zapsala: Miluše Kleinová
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Kopt, Jan Stodolovský
Jaroslav Bína
starosta obce

Tento zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce dne 30.05.2019 je anonymizován dle zákona
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

