ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 28.3.2014 v 19.00 hodin, v místnosti
obecního úřadu, Kocelovice čp. 32
Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ, Václav ČADEK, Miloš FRÝZEK, Daniela HANUŠOVA, Karel LUKÁŠ,
Štěpánka VONÁŠKOVÁ
Omluven/a/: Václav BARNÁŠ, Martin HANUŠ, Lenka KRÝDOVÁ
Hosté:
Počet členů zastupitelstva celkem: 9
Přítomno: 6
Zastupitelstvo je usnášení schopné. K schválení usnesení je nutná nadpoloviční většina z celkového
počtu 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 28.2.2014), čtením
5. Informace o stavu obecních financí
6. Projednání a schválení rozpočtových změn č. 3/2014
7. Projednání a schválení směrnice o schvalování závěrečného účtu
8. Projednání žádosti domova pro seniory Blatná
9. Různé
10. Diskuse
1. Starosta přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva obce.
2. Ověřovateli zápisu byli určení Bc. Štěpánka Vonášková a Václav Čadek
3. Zastupitelstvo obce schválilo program jednání.
Hlasováno: 6 x PRO
4. Přítomným členům ZO byl přečten zápis a usnesení z minulé schůze ZO(28.2.2014). Nikdo z
přítomných členů ZO neměl žádný návrh na doplnění ani připomínku ke znění zápisu a usnesení.
5. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o stavu obecních financí.
- běžný účet ČNB 79.289,22 Kč
- běžný účet KB 537.442,47 Kč
- spořící účet KB 707.752,44 Kč
úvěr, oprava sálu, zbývá splatit 150.400,00 Kč
6. Přítomní členové ZO projednali a schválili rozpočtové změny č. 3/2014. Rozpočtové změny viz
příloha zápisu.
Hlasováno: 6 x PRO

7. Přítomní členové ZO projednali a schválili směrnici č. 1/2014 „O schvalování účetní závěrky, účetní
jednotky Obce Kocelovice." Směrnice, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasováno: 6 x PRO
8. Přítomní členové ZO projednali žádost Domova pro seniory Blatná o finanční příspěvek na činnost
domova za občany z jednotlivých obcí. Tento příspěvek by byl použit na modernizaci a opravy
domova. Ze žádosti není zřejmé, o jakou výši příspěvku na občana se jedná. Rozhodnutí proto bylo
odloženo na další schůzi zastupitelstva a bude jednáno se zástupci domova pro seniory o výši
příspěvku. Konečné rozhodnutí bude učiněno na příští schůzi.
9. Různé
a) přítomní členové zastupitelstva se zabývali přípravou Společenského večera, spojeného se
setkáním důchodců a oslavou Dne matek. Akce se uskuteční druhý nebo třetí víkend v květnu.
b) přítomní členové ZO vyslechli informaci o přípravě vítání občánků na zámku ve Lnářích, které se
uskuteční v měsíci dubnu. Obec Kocelovice bude vítat jednoho občanka.
c) přítomní členové ZO vyslechli informaci o pokácení a zpracování vzrostlých stromů u zpevněné
plochy u bývalé školy. Vzniklý prostor bude osázen tújemi.
d) přítomní členové ZO vyslechli informaci o pálení „Čarodějnic". Tak jako loni se budou
„Čarodějnice" pálit poblíž hospůdky. Členové SDH připraví dřevo z obecních lesů.
e) starosta informoval o zapůjčení autopřívěsu za osobní automobil pro přepravu hasičské stříkačky
pro požární sport. Autopřívěs má SDH Kocelovice pronajatý.
f) přítomní členové ZO vyslechli informaci o přípravě opravy chodníků na Obecním hřbitově
Kocelovice. Jelikož je hřbitov kulturní památkou, k opravě je nutné vyjádření památkářů a ohlášení
stavby na odbor výstavby MěÚ Blatná. V současné době jsou vyřizována potřebná povolení.
g) přítomní členové ZO vyslechli informaci o vyúčtování oslavy MDŽ, kterou pořádala obec Kocelovice
společně se SDH Kocelovice. Obec zaplatila hudební produkci 5.000,- Kč SDH pak uhradil ostatní
náklady (chlebíčky, zákusky, květiny, občerstvení v hospůdce, praní ubrusů), celkem 7.000,- Kč
h) přítomní členové zastupitelstva vyslechli informaci o poškození sloupu veřejného osvětlení. Jedná
se o poslední světlo směrem na Bělčice. Veřejné osvětlení bude nutné opravit. Již probíhají jednání s
firmou T.S. Blatná.
i) přítomní členové zastupitelstva vyslechli informaci o konání sběrného dne v obci Kocelovice, který
se uskuteční v sobotu 3. května 2014 od 9.00 hodin před budovou obecního úřadu.
Na schůzi se dostavil pan Václav Barnáš.
10. Diskuse
v Kocelovicích dne: 28.3.2014
Zapsal: Ing. Karel Lukáš

Zápis ověřili: Bc. Štěpánka Vonášková Václav Čadek

