ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 26. 5. 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/:
Hosté:
Počet členů zastupitelstva celkem: 9
Přítomno: 9
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 28. 4. 2017), čtením
5. Informace o stavu obecních financí
6. Projednání a schválení rozpočtového opatření č.6/2017
7. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Kocelovice za rok 2016 a
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kocelovice za rok 2016
8. Projednání a schválení Účetní závěrky obce Kocelovice za rok 2016
9. Projednání a schválení dodatku č,1/2017, ke směrnici o evidenci majetku
10. Projednání a schválení žádosti SDH Kocelovice o finanční příspěvek
11. Projednání a schválení rychlostní zkoušky Příbramské rallye
12. Informace o konání vítání občánků
13. Příprava oslav „Zlatých svateb“
14. Různé
15. Diskuse
1. Starosta přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva obce.
2. Ověřovateli zápisu byli určeni J. Vonášek a B. Antonyová
3. Zastupitelstvo obce doplnilo a schválilo program jednání.
Hlasováno: 9 x PRO
4. Přítomným členům ZO byl přečten zápis a usnesení z minulé schůze ZO (28. 4. 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 ……………………………………… 1.183.946,05 Kč
- běžný účet ČNB…………………………………….
335.782,02 Kč
- spořící účet KB…………………………………….. 1.312.280,31 Kč

6. Přítomní členové ZO projednali a schválili rozpočtové opatření č. 6/2017. Rozpočtové opatření viz
příloha zápisu.
Hlasováno: 9 x PRO
7. Přítomní členové ZO projednali a schválili Závěrečný účet obce Kocelovice za rok 2016 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kocelovice za rok 2016:
Celkové přijmy obce……….3 238 202,50 ,-Kč
Celkové výdaje obce………2 267 196,94,-Kč
Přebytek………………………… 971 005,56,-Kč
Největší položka ve výdajích: kanalizace Zelená hora- II.etapa…. 752 808,00 Kč. V závěru tohoto bodu
jednání bylo hlasování o návrhu: Kdo je pro schválení závěrečného účtu obce Kocelovice za rok 2016,
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kocelovice za rok 2016 s těmi to výhradami:
1) Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele Dodatek č.1 ke smlouvě- „Obnova kanalizačního
řádu Zelená hora –II.etapa v termínu do 15 dnů od jeho uzavření. Dodatek byl zveřejněn po
tomto termínu.
Obec Kocelovice při příští realizace akce v hodnotě nad 500 00,-Kč bez DPH, zveřejní smlouvu
s dodavatelem akce, včetně všech jejich změn a dodatků a to nejpozději do 15 dnů od jejich
uzavření na profilu zadavatele, na www.profilzadavatele.cz
2) Obec Kocelovice uzavřela dne 30.9.2016 smlouvu o zřízení věcného břemene,kde obec je jako
povinný a EON jako oprávněná, předmětem smlouvy byla STL přípojka na pozemku 1390/18
v k.u. Kocelovice za jednorázovou náhradu ve výši 500,-Kč bez DPH. Předpis pohledávky byl
zúčtován až dnem 1. 1. 2017, čímž nebyl dodržen okamžik uskutečnění účetního případu tj. den
uzavření smlouvy
Při dalším případu uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude předpis pohledávky
zaúčtován v den uzavření smlouvy.
Hlasováno: 9 x PRO
8. Přítomní členové ZO projednali a schválili Účetní závěrku obce Kocelovice za rok 2016. Bylo
hlasováno o návrhu: „Kdo je pro schválení Účetní závěrky obce Kocelovice za rok 2016?“
Hlasováno: 9 x PRO
O schválení tohoto hlasování bude sepsán protokol, který bude součástí tohoto zápisu
9. Přítomní členové ZO projednali a schválili dodatek č.1/2017 ke směrnici č. 2/2011
Směrnice o evidenci majetku
Jedná se o změnu článku 1.4. Drobný dlouhodobý majetek, nově tento článek zní : „Majetek s dobou
použitelnosti delší než jeden rok a zároveň s pořizovací cenou od 3000,-Kč do 40 000,-Kč. Dále vždy
bez ohledu na pořizovací cenu- předměty z drahých kovů a věci z ukončeného finančního leasingu
koupené nájemcem.“
Hlasováno: 9 x PRO

10. Přítomní členové ZO projednali a schválili žádost SDH Kocelovice o neinvestiční dotaci na činnost
Sboru dobrovolných hasičů Kocelovice ve výši 25 000,-Kč. Nyní bude sepsána veřejnoprávní smlouva
mezi oběma stranami a po jejím podpisu bude převedena uvedená částka na účet SDH Kocelovice
Hlasováno 9x PRO
11. Přítomní členové ZO vyslechli informaci, že se rychlostní zkouška Příbramské rallye na trase
Kocelovice- Hornosín z důvodů záporného rozhodnutí Obce Hornosín konat nebude. Z tohoto důvodu
se touto otázkou ZO Kocelovice dále zabývat nebude
12. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o konání vítání občánků na zámku ve Lnářích v sobotu
20.5.02017 společně s obcí Lnáře.
13. Přítomní členové ZO projednali a schválili konání dvou „Zlatých svateb“ občanů Kocelovic.
Náklady obce spojené s oslavami:
- pronájem zámku Lnáře
- květiny pro manžele
- věcné dary pro manžele
- finanční dar 3 000,-Kč pro každý manželský pár
Hlasováno: 9 x PRO

14. Různé
a) přítomní členové ZO na základě cenové nabídky firmy Mako Blatná projednali a schválili nákup
nového stolního počítače do kanceláře obecního úřadu. Předpokládané náklady na pořízení jsou
30 700,-Kč.
Hlasováno: 9 x PRO

b) přítomní členové ZO vyslechli informaci o jednání s JUDr. Mrázkem, aby obec zastupoval při
jednání s panem Milošem Voračkou žijícím v USA o prodeji jedné poloviny budovy bývalého ACHP.
c) přítomní členové ZO vyslechli informaci o konání sběrného dne v sobotu 27. 5. 2017
d) přítomní členové ZO vyslechli informaci o konání společenského večera v sobotu 27. 5. 2017
e) přítomní členové ZO vyslechli informaci o pořízení nového nábytku do sálu v budově bývalé školy

Kocelovicích dne: 26.5.2017
Zapsal: Ing. Karel Lukáš
Zápis ověřili: J. Vonášek, B. Antonyová

