ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 30.5.2014 v 19.00 hodin, v místnosti
obecního úřadu, Kocelovice čp. 32
Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ, Václav ČADEK, Miloš FRÝZEK, Martin HANUŠ, Karel LUKÁŠ,
Štěpánka VONÁŠKOVÁ
Omluven/a/: Lenka KRÝDOVÁ, Daniela HANUŠOVÁ, Václav BARNÁŠ
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 25.4.2014), čtením
5. Informace o stavu obecních financí
6. Projednání rozpočtových změn č. 5/2014
7. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Kocelovice ze rok 2013
8. Projednání a schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kocelovice
za rok 2013
9. Projednání a schválení smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
10. Projednání pronájmu obecní hospůdky
11. Informace o postupu zpracování územního plánu
12. Různé
13. Diskuse
1. Starosta přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva obce.
2. Ověřovateli zápisu byli určeni 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(25.4.2014). 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 KB 578.915,10 Kč
- běžný účet ČNB 92.867,62 Kč
- spořící účet KB 708.473,18 Kč
- úvěr, oprava sálu, zbývá splatit 120.000,00 Kč

Na zasedání zastupitelstva se dostavil Václav Barnáš.
6. Přítomní členové ZO projednali a schválili rozpočtové změny č. 5/2014. Rozpočtové změny viz
příloha zápisu.
Hlasováno: 7 x PRO
7. Přítomní členové ZO projednali a schválili „Závěrečný účet obce Kocelovice za rok 2013."
Celkové příjmy obce 2.930.886,37 Kč
Celkové výdaje obce 2.414.445,44 Kč
Přebytek 516.440,93 Kč
V závěru tohoto bodu jednání bylo hlasováno o návrhu: „Kdo je pro schválení
závěrečného účtu obce Kocelovice za rok 2013, bez výhrad?"
Hlasováno: 7 x PRO
O schválení tohoto bodu jednání zastupitelstva byl sepsán protokol, který je přílohou tohoto zápisu.
8. Přítomní členové ZO projednali a schválili „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Kocelovice v roce 2013.
Závěr zprávy: Kromě méně závažných chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání,
které již byly napraveny, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
V závěru tohoto bodu jednání bylo hlasováno o návrhu: „Kdo je pro schválení „Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Kocelovice v roce 2013, bez výhrad?"
Hlasováno: 7 x PRO
9. Přítomní členové ZO projednali a schválili „Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z
obalů" mezi obcí Kocelovice a firmou EKO — KOM. V závěru tohoto bodu jednání bylo hlasováno o
návrhu: „Kdo je pro uzavření této smlouvy mezi obcí Kocelovice a firmou EKO — KOM?"
Hlasováno: 7 x PRO
10. Přítomní členové ZO se v souvislosti s ukončením pronájmu obecní hospůdky zabývali možností
odkupu dvou kusů chladícího zařízení, které je v současné době v hospodě zapůjčeno od pivovaru
Strakonice. S pivovarem bude jednáno o možném odkupu těchto dvou kusů chlazení. Bylo hlasováno
o návrhu: „Kdo s tímto řešením souhlasí?"
Hlasováno: 7 x PRO
11. Přítomní členové ZO vyslechli informaci ing.Hanuše o postupu prací na pořízení územního plánu
obce Kocelovice. Projekční kancelář A + U Design České Budějovice by nyní měla do územního plánu
zapracovat připomínky dotčených orgánů. Ing. Hanuš též informoval o podpisu smlouvy na dotaci s
Krajským úřadem —Jihočeského kraje na pořízení územního plánu.
12. Různé
a) přítomní členové ZO vyslechli informaci o podpisu darovací smlouvy s Domovem pro seniory
Blatná. Obec Kocelovice darovala domovu 10.000,- Kč
b) přítomní členové ZO vyslechli informaci o celkových nákladech při pořádání Společenského večera
u příležitosti dne matek a setkání občanů. Celkové náklady činily 16.580,- Kč

13. Diskuse
v Kocelovicích dne: 30.5.2014
Zapsal: Ing. Karel Lukáš
Zápis ověřili: Bc. Štěpánka Vonášková, Václav Čadek

