ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 24.2.2017 v 19.00 hodin, v místnosti
obecního úřadu, Kocelovice čp. 32
Přítomní: Karel LUKÁŠ, Martin LUKÁŠ, Jan RÁŽ, J.VONÁŠEK, Štěpánka VONÁŠKOVÁ, V.Čadek
Omluven/a/: Jan RÁŽ ,J.DRNEK , Bohuslava ANTONYOVÁ , Martin HANUŠ
Hosté: J. Ř.
Počet členů zastupitelstva celkem: 9
Přítomno: 5
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. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO (ze dne 27.1.2017), čtením
5. Informace o stavu obecních financí
6. Projednání a schválení opravy rozpočtu na rok 2017
7. Informace o rozpočtovém opatření č.2/2017
8. Projednání a schválení rozpočtového opatření č.3/2017
9. Informace o setkání starostů Blatenska s představiteli Jč. kraje. Zúčastnil se Martin
Lukáš.
10. Příprava Programu obnovy venkova – Kocelovice 2018 -2023
11. Projednání a schválení uzavření smlouvy s městem Blatná, školní docházka, MŠ,ZŠ.
12. Projednání souhlasu se zřízením sjezdu na pozemek par.č.2294
13. Projednání a schválení spolupořádání oslavy MDŽ
14. Informace o zavedení EET do prodejny potravin
15. Projednání návrhu na nákup nových sekaček na trávu
16. Projednání návrhu na nákup mobiliáře do sálu
17. Informace o získání zvonů na třídění odpad a kontejneru
18. Informace o postupu získání stavebního povolení komunikace Z.H.
19. Příprava vítání občánků a zlatých svateb
20. Různé
21. Diskuse

1. Starosta přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva obce.
2. Ověřovateli zápisu byli určeni Václav Čadek a Š. Vonášková
3. Zastupitelstvo obce doplnilo a schválilo program jednání.
Hlasováno: 5 x PRO

4. Přítomným členům ZO byl přečten zápis a usnesení z minulé schůze ZO (27.1. 2017). Nikdo z
přítomných členů ZO neměl žádný návrh na doplnění ani připomínku ke znění zápisu a usnesení.
5. Přítomni Členové ZO vyslechli informaci o stavu obecních financí.
- běžny účet KB ……………………………………… 1.266.175,13 Kč
-běžný účet ČNB…………………………………….
321.262,62 Kč
- spořící účet KB…………………………………….. 1.312.352,50 Kč
6. Přítomní členové zastupitelstva projednali a schválili změnu položky v rozpočtu obce Kocelovice na
rok 2017. Příjmy- daně- odvod z loterií a podobných her. Chybně uvedena položka 1351, nově bude
uvedena položka 1382
Hlasováno: 5 x PRO
7. Přítomní členové ZO vyslechli formaci o provedení rozpočtového opatření č. 2/2017, které schválil
starosta. Rozpočtové opatření je přílohou k zápisu
8. Přítomní členové ZO projednali a schválili rozpočtové změny 3/2017. Rozpočtové změny viz
příloha zápisu.
Hlasováno: 5 x PRO
9. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o setkání starostů Blatenska s představiteli Krajského
úřadu-Jihočeského kraje. Za obec Kocelovice se zúčastnil Martin Lukáš.
10. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o spolupráci obce Kocelovice a Svazku obcí Blatenska při
zhotovení Programu obnovy venkova pro obec Kocelovice na léta 2018-2023.

11. Přítomní členové ZO projednali a schválili uzavření smlouvy s městem Blatná o školní docházce
dětí z obce Kocelovice do mateřských škol a do základních škol v Blatné.
Hlasováno: 5 x PRO
12. Přítomní členové ZO projednali a schválili zřízení sjezdu na pozemku par.č.22944 v k.ú.
Kocelovice. Jedná se o sjezd na zemědělský pozemek ze silnice Lnáře- Bělčice.
Hlasováno: 5 x PRO
13. Přítomní členové ZO projednali a schválili spolupořádání oslavy MDŽ dne 10. 3. 2017 ve
spolupráci s SDH Kocelovice. Obec Kocelovice uhradí hudbu a občerstvení přítomných. SDH uhradí
zákusky, kytičku pro ženy a občerstvení hudby.
Hlasováno: 5 x PRO
14. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o pořízení EET do prodejny potravin. Obec Kocelovice
nechala do prodejny zavést internet a zakoupila výpočetní techniku na vedení EET. Náklady obce na
EET činí 7 900,-Kč.

15. Přítomní členové ZO projednali a schválili nákup nových rotačních sekaček na sečení trávy na
zelených plochách ve vlastnictví obce.
Na malé plochy (hřbitov,dětské hřiště apod.)byl schválen nákup sekačky Stiga Combi 48S za 8.357,-Kč
Na větší plochy nákup sekacího traktoru Stiga Estate 6102 HW za 79.990,-Kč
Hlasováno: 5 x PRO
16. Přítomní členové ZO projednali a schválili nákup mobiliáře (stoly + židle) do sálu. Stávající zařízení
je zastaralé a mnohdy i nefunkční. Na základě cenové nabídky od Nábytku Milan Bláha bylo
rozhodnuto o nákupu:
Židlí „Venly“…………………….100ks,cena…………………………………..1240,-Kč s DPH/ks
Stolů 1200x800x24mm………15ks,cena…………………………………..3550,-Kč s DPH /ks
Celkové náklady na pořízení mobiliáře…………………………… 177 250,- Kč s DPH
Hlasováno: 5 x PRO
17. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o pořízení nových zvonů na tříděný odpad- papír a kovy.
Zároveň byl zakoupen automobilní kontejner na odpady. Zvony budou umístěny do sběrného místa u
prodejny potravin. Zvony na tříděný odpad byly zakoupeny ve spolupráci se Svazkem obcí Blatenska.
Po pěti letech se tyto věci stanou majetkem obce Kocelovice.
18. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o postupu v získání stavebního povolení na akci :
„Obnova stávajícího asfaltového povrchu místní komunikace Zelená hora“
19. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o přípravě vítání občánků a o přípravě oslav „Zlatých
svateb“ v obci Kocelovice. Probíhá jednání s Obecním úřadem Lnáře o možnosti konání těchto oslav
na zámku ve Lnářích.
20. Různé
a) Přítomní členové ZO vyslechli informaci o rizikovém kácení dřevin poblíž nemovitosti pana K. a o
ořezu dubu u hřbitova. Náklady na toto kácení činí 7.000,-Kč.
b) Přítomní členové vyslechli informaci o hospodaření v obecních lesích v roce 2016. Přehled o
hospodaření v obecních lesích tvoří přílohu tohoto zápisu.
Kocelovicích dne: 24. 2. 2017
Zapsal: Ing. Karel Lukáš
Zápis ověřili: Š. Vonášková, V. Čadek

