Obec Ločenice ,Ločenice 158,373 22

Zápis
z 28. zasedání Zastupitelstva obce Ločenice konané dne 29.04.2021
Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce.
Místo konání: Obecní úřad Ločenice
Den konání: 29.04.2021
Zasedání zahájeno: v 18.00 hodin
Zasedání přerušeno:
Zasedání ukončeno: 18:30 hodin
Předsedající : starosta obce Jaroslav Bína
Přítomni: členů ZO- 8
Omluveni:členů ZO- Kleinová
Neomluveni:členů ZO -0
Zapisovatel: Jan Stodolovský
Ověřovatelé zápisu: Bohumír Tomek, Jaroslav Kyrian
Hosté:
Předsedající starosta obce Jaroslav 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. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.4, č.5
3. Schválení smlouvy o úvěru č. 0633259119/LCD.
4. Schválení příkazní smlouvy na výkon technického dozoru na stavbu-Rekonstrukce silnice
III/1567 Ločenice.
5. Schválení smlouvy na obnovu vystrojení čerpací stanice a vyčistění a doplnění zábradlí u lapáku
písku-Ločenice ČOV.
6. Schválení smlouvy o dílo č.2021-113 , č.2021-128
7. Schválení vyvěšení záměru o směně obecních pozemků.
8. Schválení účetní uzávěrky obce Ločenice za rok 2020 a hospodářského výsledku obce
Ločenice za rok 2020.
9. Schválení účetní uzávěrky MŠ Ločenice za rok 2020 a hospodářského výsledku MŠ
Ločenice za rok 2020.
10. Schválení závěrečného účtu obce Ločenice za rok 2020.
11. Seznámení s žádostí Čís.j.:LOC-0184/2021 ze den 19.04.2021.
12. Seznámení s finančními prostředky obce Ločenice.
13. Seznámení s dalším postupem - usedlost čp.13 –Ločenice.
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K bodu 1
Návrh programu byl ve všech bodech schválen, návrh zapisovatele, složení ověřovatelů zápisu.
Návrh usnesení: ZO určuje ověřovatele zápisu: Bohumíra Tomka a Jaroslava Kyriana, zapisovatel
Jan Stodolovský .
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 28/338 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce schválilo program jednání jako celek na 28. zasedání.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání jako celek na 27.zasedání.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.28/339 bylo schváleno.

K bodu 2
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.4, č.5
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

K bodu 3
Předsedající starosta Jaroslav Bína předložil zastupitelstvu Smlouvu o úvěr č.0633259119/LCD
s obchodní firmou Česká spořitelna ,a.s. Praha 4 ,Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 ,IČO
45244782.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o úvěr č. 0633259119/LCD s obchodní firmou Česká
spořitelna ,a.s. Praha 4 , Olbrachtova 1929/62 ,PSČ 140 00 ,IČO 45244782 a pověřilo starostu
k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.28/340 bylo schváleno.

K bodu 4
Předsedající starosta Jaroslav Bína předložil zastupitelstvu Smlouvu příkazní s INBEST spol. s.r.o.
Rudolfovská 34 , 370 01 České Budějovice. Předmětem smlouvy je kompletní výkon technického
dozoru na staveništi ,,Rekonstrukce silnice III/1567 Ločenice“
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu příkazní s INBEST spol. s.r.o. Rudolfovská 34 , 370 01
České Budějovice. Předmětem smlouvy je kompletní výkon technického dozoru na staveništi
,,Rekonstrukce silnice III/1567 Ločenice“ .Dále pověřilo starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.28/341 bylo schváleno.

K bodu 5
Předsedající starosta Jaroslav Bína předložil zastupitelstvu Smlouvu o dílo se zhotovitelem ČEVAK
a.s. Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice na obnovu vystrojení čerpací stanice a doplnění
provzdušnění do lapáku štěrku.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem ČEVAK a.s. Severní 8/2264, 370 10
České Budějovice číslo SINV2021-0 na obnovu vystrojení čerpací stanice a doplnění provzdušnění
do lapáku štěrku a pověřilo starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.28/342 bylo schváleno.
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K bodu 6
Předsedající starosta Jaroslav Bína předložil zastupitelstvu Smlouvy o dílo se zhotovitelem
ALU.PLAST s.r.o. ,Samota 850, 382 41 Kaplice .Číslo 2021-113 a 2021-128 na výměnu dveří a
větracích oken v prodejně potravin v Nesměni a vchodových dveří v KD v Nesměni.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvy o dílo se zhotovitelem ALU.PLAST s.r.o. ,Samota 850, 382
41 Kaplice .Číslo 2021-113 a 2021-128 na výměnu dveří a větracích oken v prodejně potravin
v Nesměni a vchodových dveří v KD v Nesměni.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.28/343 bylo schváleno.

K bodu 7
Předsedající starosta Jaroslav Bína předložil zastupitelstvu návrh směny pozemků pro ZTV-2
Ločenice v k.ú.Ločenice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vyvěšení záměru o směně obecních pozemků v k.ú.Ločenice a to
následovně: díl ,,q,, výměrou 361 m2 za díl ,,w,, výměrou 471m2 , díl ,,s,, výměrou 342m2 za díl ,,y,,
192m2, díl ,,t,, výměrou 19m2 za díl „l1,, výměrou 1m2, díl ,,b,, výměrou 320m2 za díl ,,k,, výměrou 394
m2 dle geometrického plánu 618-99/2020 ze dne 15.12.2020.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.28/344 bylo schváleno.

K bodu 8
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní uzávěrku obce Ločenice za rok 2020. 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 2020 ve
výši 1.644.330,83 Kč na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
Návrh usnesení: ZO schvaluje účetní uzávěrku obce Ločenice za rok 2020. 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 2020 ve
výši 1.644.330,83 Kč na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
Výsledek hlasování : pro 8, proti 0 , zdržel se 0. Usnesení č.28/345 bylo schváleno.

K bodu 9
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo bez výhrad účetní uzávěrku Mateřské školy Ločenice za
rok 2020 a výsledek hospodaření příspěvkové organizace MŠ Ločenice za rok 2020 ve výši
2.884,87 Kč. ZO současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení za
rok 2020 ve výši 2.884,87 Kč takto: 576,97 Kč do fondu odměn a 2.307,90 Kč do rezervního fondu.
Návrh usnesení : ZO schvaluje účetní uzávěrku MŠ Ločenice za rok 2020 a výsledek hospodaření
příspěvkové organizace za rok 2020 ve výši 2.884,87 Kč. ZO současně schvaluje převod
hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení za rok 2020 ve výši 2.884,87 Kč takto: 576,97 Kč
do fondu odměn a 2.307,90 Kč do rezervního fondu.
Výsledek hlasování : pro 8, proti 0 , zdržel se 0. Usnesení č.28/346 bylo schváleno.

K bodu 10
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh Závěrečného účtu obce Ločenice za rok 2020,
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ločenice za rok 2020 a souhlasí s celoročním
hospodařením bez výhrad. Návrh závěrečného účtu byl řádně vyvěšen.
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Návrh usnesení: ZO schvaluje Závěrečný účet obce Ločenice za rok 2020, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Ločenice za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením bez
výhrad. Návrh závěrečného účtu byl řádně vyvěšen.
Výsledek hlasování : pro 8, proti 0 , zdržel se 0. Usnesení č.28/347 bylo schváleno.

K bodu 11
Přesedající starosta Jaroslav Bína předložil zastupitelstvu žádost Čís.j.LOC-0184/2021 ze dne
19.04.2021 od paní Marie Pollákové.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

K bodu 12
Přesedající starosta Jaroslav Bína předložil zastupitelstvu stav finančních prostředků Obce
Ločenice.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

K bodu 13
Přesedající starosta Jaroslav Bína navrhl zastupitelstvu další postup s usedlostí čp.13 v Obci
Ločenice.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

Diskuse a závěr: /

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v: hod .

Další ZO se bude konat dne 27. 05. 2021 od 18.00 hodin v kanceláři
OÚ Ločenice.
Zapsal: Jan Stodolovský
Ověřovatelé zápisu: Bohumír Tomek, Jaroslav Kyrian
Jaroslav Bína
starosta obce
Tento zápis ze 28. zasedání zastupitelstva obce dne 29.04.2021 je anonymizován dle zákona
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

