ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 27.1.2017 v 19.00 hodin, v místnosti
obecního úřadu, Kocelovice čp. 32
Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ , Martin HANUŠ, Karel LUKÁŠ, Martin LUKÁŠ, Jan RÁŽ,
J.VONÁŠEK
Omluven/a/: Štěpánka VONÁŠKOVÁ, V.Čadek
Hosté:
Počet členů zastupitelstva celkem: 9
Přítomno: 7
Zastupitelstvo je usnášení schopné. K schválení usnesení je nutná nadpoloviční většina z celkového
počtu 9 zastupitelů, tedy 5.
Program jednání:
1. Zahájení schůze
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Informace : “Ptačí chřipka- Řitovíz“
5. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO (ze dne 16.12.2016), čtením
6. Informace o stavu obecních financí
7. Informace o rozpočtovém opatření k 31.12.2016
8. Projednání a schválení rozpočtového opatření č,1/2017
9. Projednání žádosti o finanční dar na Babybox Jindřichův Hradec
10. Projednání a schválení směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
10. Informace o instalaci akumulačních kamen do prodejny potravin
11. Příprava POV obce Kocelovice na roky 2018- 2023
12. Různé
13. Diskuse

1. Starosta přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva obce.
2. Ověřovateli zápisu byli určeni B. Antonyová a Josef Vonášek
3. Zastupitelstvo obce doplnilo a schválilo program jednání.
Hlasováno: 7 x PRO
4. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o Mimořádném veterinárním opatření, které bylo vydáno
Státní veterinární správou ve spojitosti s výskytem ptačí chřipky ve velkochovu kachen Blatenské
ryby. Byla vyhlášena dvě pásma ochrany. V okruhu 3km ochranné pásmo a v okruhu 10km pásmo
s dozorem, kam také patří obec Kocelovice.

5. Přítomným členům ZO byl přečten zápis a usnesení z minulé schůze ZO (16.12.2016). Nikdo z
přítomných členů ZO neměl žádný návrh na doplnění ani připomínku ke znění zápisu a usnesení.
6. Přítomni Členové ZO vyslechli informaci o stavu obecních financí.
- běžny účet KB ……………………………………… 1.188.822,72 Kč
- běžný účet ČNB……………………………………. 306.925,22 Kč
- spořící účet KB…………………………………. 1.312.387,50 Kč
7. Přítomní členové ZO vyslechli formaci o rozpočtových změnách provedených starostou ke dni
31.12.2016. Rozpočtové opatření je přílohou k zápisu
Hlasováno: 7 x PRO
8. Přítomní členové zastupitelstva projednali a schválili rozpočtové opatření č.1/2017. Rozpočtové
opatření je přílohou k zápisu.
Hlasováno: 7 x PRO
9. Přítomní členové ZO projednali a schválili poskytnutí finančního daru ve výši 2000,-Kč firmě Spolek
Babybox pro odložené děti STATIM.z.s. ve spojitosti s instalací babyboxu v Jindřichově Hradci.
Hlasováno: 7 x PRO
10. Přítomní členové ZO projednali a schválili „Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
č.1/2017“
Hlasováno: 5 x PRO, 2 x PROTI

11. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o přípravě Programu obnovy venkova obce Kocelovice na
léta 2018-2023. Konkrétní akce do programu budou konzultovány na příští schůzi ZO.

12. Různé
a) Přítomní členové ZO vyslechli informaci o postupu ve stavebním řízení komunikace Zelená hora.
Na odbor dopravy MěÚ Blatná byly dodány všechny požadované doklady. Bylo obnoveno stavební
řízení
b) Přítomní členové vyslechli informaci o topení v sále v období tuhých mrazů.

Kocelovicích dne: 27.1.2017
Zapsal: Ing. Karel Lukáš
Zápis ověřili: B.Antonyová, J.Vonášek

