Zápis
ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Ločenice konané dne 16.12.2019
Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva obce.
Místo konání: Obecní úřad Ločenice
Datum konání: 16.12.2019
Začátek: v 18.00 hodin
Zasedání řídil: Bína - starosta obce
Přítomno: 8 členů ZO
Omluven: Soukup
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 8 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 2020 a Sociálního fondu na rok 2020.
3. Schválení rozpočtového výhledu MŠ Ločenice na léta 2021-2022.
4. Schválení rozpočtu MŠ Ločenice na rok 2020 .
5. Schválení neinvestičních příspěvků na provoz MŠ Ločenice na 2020 a ozdravné opatření na rok
2020.
6. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.12 .
7. Schválení zápisů v kronikách obou obcí na rok 2018.
8. Schválení vyřazení majetku obce Ločenice a MŠ Ločenice za rok 2019.
9. Seznámení z kontrol finančního a kontrolního výboru za rok 2019.
10. Seznámení s uzavřením OÚ o vánočních svátcích.
11. Seznámení s finančními prostředky obce Ločenice.
Doplnění do programu:
a) Schválení Obecně závazné vyhlášky č.2.
b) Schválení Obecně závazné vyhlášky č.3.
c) Schválení žádosti č.j. LOC-0686/2019 ze dne 02.12.2019 od Charita Kaplice
d) Schválení navýšení odměn zastupitelům dle schválené novely nařízení vlády č318/2017 Sb.
e) Schválení prodeje pozemku p.č. 145/87 v k.ú.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, zapisovatel Jan
Stodolovský a návrhy usnesení přednese Jaroslav Bína.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 14/172 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce schvaluje program ze 14. zasedání jako celek.
Návrh usnesení: ZO schvaluje následující program zasedání jako celek.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.14/173 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 2020 / částky jsou
uvedeny v Kč /, v příjmech 17.467.435,00 Kč a ve výdajích 17.167.435,00 Kč.
Rozpočet byl schválený jako přebytkový, přebytek 300 000 Kč bude použit na roční splátku úvěru
v částce 300 000,00 Kč a dále schválilo Sociální fond na rok 2020.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přebytkový rozpočet na rok 2020 v příjmech
17.467.435,00 Kč a ve výdajích 17.167.435,00 Kč a dále schvaluje sociální fond na rok 2020.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.14/174 bylo schváleno.

K bodu 3
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtový výhled MŠ Ločenice na léta 2021 – 2022.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Rozpočtový výhled MŠ Ločenice na léta 2021-2022.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.14/175 bylo schváleno.

K bodu 4
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet MŠ Ločenice na rok 2020.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Rozpočet MŠ Ločenice na rok 2020.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.14/176 bylo schváleno.

K bodu 5
Zastupitelstvo obce schválilo neinvestiční příspěvek na rok 2020 na provoz příspěvkové organizace
MŠ Ločenice ve výši 270.000,- Kč a ZO schválilo rozpis rozpočtu přímých výdajů a ozdravná
opatření na rok 2020 v MŠ Ločenice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje neinvestiční příspěvek ve výši 270.000,- Kč, rozpis rozpočtu a
ozdravná opatření na rok 2020 v MŠ Ločenice.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.14/177 bylo schváleno.

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

K bodu 7
Zastupitelstvo obce schválilo zápisy v kronikách obou obcí za rok 2018.
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 2018 a finanční odměnu ve
výši Ločenice 5.000,- Kč a Nesměň 4.000,- Kč čistého.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.14/178 bylo schváleno.

K bodu 8
Zastupitelstvo obce schválilo po provedení inventarizace majetku obce za rok 2019, aby byly z
majetku obce Ločenice vyřazeny hospodářské prostředky ve výši 144.251,88 Kč a vyřazeny

hospodářské prostředky příspěvkové organizace MŠ Ločenice ve výši 47.832,00 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
2019 ve výši 144.251,88 Kč a MŠ Ločenice ve výši 47.832,00 Kč.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.14/179 bylo schváleno

K bodu 9
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky z kontrol finančního a kontrolního výboru za rok
2019, nebyly shledány žádné nedostatky.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

K bodu 10
Starosta obce seznámil zastupitele s otevírací dobou OÚ Ločenice o vánočních svátcích.
Od 23.12.2019 do 31.12.2019 bude zavřeno. Od 02.01.2020 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 Obecně závažnou vyhlášku č.2 o místním poplatku ze psů.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Obecně závažnou vyhlášku č.2 o místním poplatku ze psů.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.14/180 bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závažnou vyhlášku č.3 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Obecně závažnou vyhlášku č.3 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.14/181 bylo schváleno
c) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí od Charita Kaplice, IČ 736 34 310 ,Náměstí
42, 382 41 Kaplice č.j. LOC- 0686/2019 ze dne 02.12.2019 o finanční příspěvek a schválilo
částku 7 500Kč
Návrh usnesení: ZO schvaluje částku 7 500Kč pro Charita Kaplice, IČ 736 34 310
Náměstí 42, 382 41 Kaplice.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č.14/182 bylo schváleno
d) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo novou výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků dle nařízení vlády ze dne 09.12.2019, kterým se mění nařízení vlády
č.318/2017 Sb.,o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků s
účinností od 01.01.2020. Neuvolněnému členu zastupitelstva obce Ločenice náleží měsíční
odměna ve výši 990,- Kč. Jmenovitě: Jan Stodolovský, Miroslav Kopt, František Soukup,
Martin Vočadlo. Neuvolněnému členu zastupitelstva, který zároveň vykonává funkci
předsedy kontrolního výboru odměna ve výši 2.420,- Kč jmenovitě: Jaroslav Kyrian
Neuvolněnému členu zastupitelstva, který zároveň vykonává funkci předsedy finančního
výboru odměna ve výši 2.420,- Kč, jmenovitě: Miluše Kleinová. Neuvolněnému členu

zastupitelstva obce Ločenice zastávající funkci místostarosta náleží měsíční ve výši 29.206,Kč. Obec Ločenice má zvolené dva místostarosty a tak se měsíční odměna ve výši 29.206,Kč dělí na dva díly, jmenovitě místostarosta Josef Kápl měsíční odměna ve výši 14.603,Kč, místostarosta Bohumír Tomek měsíční odměna ve výši 14.603,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje schválilo novou výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků s platností od 01.01.2020. Neuvolněnému členu zastupitelstva obce
Ločenice náleží měsíční odměna ve výši 990,- Kč. Jmenovitě: Jan Stodolovký, Miroslav
Kopt, František Soukup, Martin Vočadlo. Neuvolněnému členu zastupitelstva, který zároveň
vykonává funkci předsedy kontrolního výboru odměna ve výši 2.420,- Kč jmenovitě:
Jaroslav Kyrian Neuvolněnému členu zastupitelstva, který zároveň vykonává funkci
předsedy finančního výboru odměna odměna ve výši 2.420,- Kč, jmenovitě: Miluše
Kleinová. Neuvolněnému členu
zastupitelstva obce Ločenice zastávající funkci
místostarosta náleží měsíční ve výši 29.206,- Kč. Obec Ločenice má zvolené dva
místostarosty a tak se měsíční odměna ve výši 29.206,- Kč dělí na dva díly, jmenovitě
místostarosta Josef Kápl měsíční odměna ve výši 14.603,- Kč místostarosta Bohumír Tomek
měsíční odměna ve výši 14.603,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 14/183 bylo schváleno
e) Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p.č 145/87 v k.ú. Ločenice výměrou 207
m2, za cenu 1m2/200 Kč paní ***. 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
29.11.2019 a sejmuto 15.12.2019.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č.145/87 v k.ú. Ločenice výměrou 207
m2, za cenu 1m2/200 Kč paní ***.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
29.11.2019 a sejmuto 15.12.2019.
Výsledek hlasování : pro 8, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.14/184 bylo schváleno.

Diskuse a závěr: /

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

Další ZO se bude konat dne 30. 01. 2020 od 18.00 hodin v kanceláři
OÚ Ločenice.
Zapsal: Jan Stodolovký
Ověřovatelé zápisu: Bohumír Tomek, Jaroslav Kyrian
Jaroslav Bína
starosta obce
Tento zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce dne 16.12.2019 je anonymizován dle zákona
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

