ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 28. 4. 2017 v 19.00 hodin, v místnosti
obecního úřadu, Kocelovice čp. 32
Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ , Jiří DRNEK, V. ČADEK, Martin HANUŠ, Karel LUKÁŠ, Martin
LUKÁŠ, Jan RÁŽ, J. VONÁŠEK,
Omluven/a/: Štěpánka VONÁŠKOVÁ
Hosté: J. Ř.
Počet členů zastupitelstva celkem: 9
Přítomno: 8
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 31. 3. 2017), čtením
5. Informace o stavu obecních financí
6. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/2017
7. Projednání a schválení žádosti ČSŽ Kocelovice
8. Projednání a schválení odkoupení bývalého ACHP
9. Informace- dětské hřiště po zániku ČSŽ Kocelovice
10. Informace o přípravě vítání občánků
11. Opětovné projednání žádosti o snížení nájemného za rybník Nádržka
12. Příprava Společenského večera a oslavy Dne matek
13. Informace Příbramská rallye
14. Informace o stavu žádosti o kompostéry
15. Informace o odprodeji plynovodu Niva
16. Různé
17. Diskuse
1. Starosta přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva obce.
2. Ověřovateli zápisu byli určeni Martin Lukáš a J. Drnek
3. Zastupitelstvo obce doplnilo a schválilo program jednání.
Hlasováno: 8 x PRO

4. Přítomným členům ZO byl přečten zápis a usnesení z minulé schůze ZO (31. 3. 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 ……………………………………… 1.360.122,09 Kč
- běžný účet ČNB…………………………………….
321.343,62 Kč
- spořící účet KB…………………………………….. 1.312.315,31 Kč
6. Přítomní členové ZO projednali a schválili rozpočtové opatření č. 5/2017. Rozpočtové opatření viz
příloha zápisu.
Hlasováno: 8 x PRO
7. Přítomní členové ZO projednali žádost ČSŽ Kocelovice o finanční dar ve výši 5000,-Kč na pořádání
akcí pro děti v obci Kocelovice. Po projednání bylo hlasováno o návrhu: „Kdo je pro poskytnutí
finančního daru ve výši 5000,- Kč na pořádání akcí pro děti v obci Kocelovice?“
Hlasováno: 8 x PRO
8. Přítomní členové ZO projednali a schválili návrh na odkup jedné poloviny budovy bývalého areálu
ACHP v obci Kocelovice od M. V., žijícího v USA. Pokud by se to podařilo, následovalo by jednání SPÚ
Č. Budějovice o bezplatném převodu a prodeji dalších částí tohoto Areálu. Jednáním s panem M. V.
za obec bude pověřen JUDr. Mrázek, Blatná
Hlasováno: 8 x PRO
9. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o tom, že obec Kocelovice bude mít snahu po ukončení
činnosti ČSŽ Kocelovice – v září 2017, provozovat dětské hřiště v obci i nadále. K tomuto závěru
dospěla obec po jednání s maminkami žijících v naší obci. Obec Kocelovice zahájí jednání s ČSŽ
Kocelovice o předání veškeré dokumentace k dětskému hřišti. Jedná se především o revizní zprávy.
10. Přítomní členové ZO projednali a schválili věcné a finanční dárky pro nové občánky obce
Kocelovice. Vítání občánku se uskuteční v sobotu 17. 6. 2017 na zámku ve Lnářích. Obec Kocelovice
bude vítat Z.H. a N.C. Obec Kocelovice uhradí náklady : Kytičku pro maminku,plyšovou hrašku pro
dítě, zhotovení fotek a rodiče obdrží dar ve výši 3 000,-Kč.
Hlasováno 8x PRO
11. Přítomní členové ZO opětovně projednali žádost pana J. P. o snížení nájmu za pronájem obecního
rybníčku „Nádržka". Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že nájem bude ponechán ve stejné výši jako
dosud. Pokud s tím nájemce z nějakých důvodů nesouhlasí, bude pronájem na základě oboustranné
dohody ukončen a rybníček bude opět spravovat obec.
Hlasováno 8x PRO

12. Přítomní členové ZO projednali a schválili konání společenského večera u příležitosti oslavy Dne
matek, který se bude konat v sobotu 27. 5. 2017 v sále nad místní hospůdkou. Zajištěna je hudba
pana Koubka. Obec Kocelovice uhradí náklady spojené s občerstvením: obložené chlebíčky, zákusky a
nápoje, kromě tvrdého alkoholu.
Hlasováno 8x PRO
13. Přítomní členové ZO se zabývali otázkou možného konání jedné rychlostní zkoušky na katastru
obcí Kocelovice a Hornosín. Obec Kocelovice předběžně s konáním zkoušky souhlasí. Vše však budé
záviset na rozhodnutí obce Hornosín, neboť bez souhlasu Hornosína je vše bezpředmětné.
14. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o stavu žádosti o dotaci na nákup kompostérů společně
se Svazkem obcí Blatenska. Žádost byla podána na Ministerstvo životního prostředí. Nyní se čeká na
její vyhodnocení.
15. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o postupu ve věci prodeje plynovodu ve vlastnictví Svazku
obcí Niva. V současné době jsou dokončovány smlouvy na věcná břemena, která začne obec
Kocelovice v brzké době rozesílat a roznášet. Po uzavření dohod na věcná břemena by mělo následně
dojít k prodeji plynovodu společnosti EON.

16. Různé
a) přítomní členové ZO projednali a schválili nákup nového stolního počítače do kanceláře obecního
úřadu. Stávající počítač je dost poruchový. Předpokládaná cena je cca 20.000,- Kč.
Hlasováno: 8 x PRO
b) přítomní členové ZO vyslechli informaci o přípravě pálení „Čarodějnic“ a stavění Máje. Obojí se
bude odehrávat u budovy bývalé školy. Na realizaci obou akcí se budou velkou měrou podílet členové
SDH.
c) přítomní členové ZO vyslechli informaci o nákupu notebooku do Obecní knihovny Kocelovice.
Pořizovací cena byla 14 7198,- Kč. K notebooku byla připojena tiskárna z kanceláře OÚ.
d) přítomní členové ZO vyslechli informaci o stížnosti některých členů MS Měřiny Kocelovice na stav
některých mysliveckých zařízení (krmelce, odchovny, seníky, posedy, kazatelny apod.), které se
nacházejí na pozemcích ve vlastnictví obce Kocelovice. Obec Kocelovice jednala s hospodářem MS
Měřiny Kocelovice a požádala ho o předložení seznamu těchto zařízení na území Honebního
společenstva Kocelovice- Závišín.

e) přítomní členové ZO vyslechli informaci o uložení odpadů do kontejneru u hřbitova. Jedná se však
o odpady, které do tohoto kontejneru v žádném případě nepatří. Původní majitel těchto odpadů byl
vypátrán a vyzván k tomu, aby odpad odvezl a řádně zlikvidoval. Což se již také stalo.
f) přítomní členové ZO vyslechli informaci o požadavku některých občanů, aby obec na obecní hřbitov
umístila sběrné nádoby na sklo a plasty. Bylo dohodnuto, že obec zajistí pro tento účel popelnice.

Kocelovicích dne: 28.4.2017
Zapsal: Ing. Karel Lukáš
Zápis ověřili: Jiří Drnek, Martin Lukáš

