Z Á PI S
ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 30.6.2017 v 19.00 hodin, v místnosti
obecního úřadu, Kocelovice čp. 32
Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ , V. ČADEK, Martin HANUŠ, Karel LUKÁŠ, Martin LUKÁŠ, Jan RÁŽ
Omluven/a/: Jiří DRNEK, J. Vonášek, Š.Vonášková
Hosté:
Počet členů zastupitelstva celkem: 9
Přítomno: 6
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 26.5.2017), čtením
5. Informace o stavu obecních financí
6. Projednání a schválení rozpočtového opatření č.7/2017
7. Projednání a schválení dohody o vytvoření školského obvodu MŠ
8. Projednání a schválení věcného břemene plynofikace Svazku obcí Niva
9. Projednání a schválení návrhu na směnu pozemků, Pila Nový dvůr
10. Informace o přidělení dotace z POV KÚ Č. Budějovice
11. Informace o přípravě POV Obce Kolcelovice
12. Informace o konání Skautského tábora pod Hubenovem
13. Informace o nákladech na sběrný den – 27.5.2017
14. Informace o nákladech na společenský večer
15. Informace o nákladech na Zlaté svatby
16. Různé
17. Diskuse
1. Starosta přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva obce.
2. Ověřovateli zápisu byli určeni Ing.Martin Hanuš a Jan Ráž
3. Zastupitelstvo obce doplnilo a schválilo program jednání.
Hlasováno: 6 x PRO
4. Přítomným členům ZO byl přečten zápis a usnesení z minulé schůze ZO (26. 5. 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.
- běžný účet KB ……………………………………… 1.510.010,75 Kč
- běžný účet ČNB…………………………………….
335.772,02 Kč
- spořící účet KB…………………………………….. 1.312.245,31 Kč

6. Přítomní členové ZO projednali a schválili rozpočtové opatření č. 7/2017. Rozpočtové opatření viz
příloha zápisu.
Hlasováno: 6 x PRO
7. Přítomní členové ZO projednali a schválili návrh dohody o vytvoření společného školského obvodu
spádové mateřské školky mezi obcí Kocelovice a městem Blatná. Jedná se o mateřskou školku Blatná,
Vrchlického 726, Zastupitelstvo obce s uzavřením dohody souhlasí.
Hlasováno: 6 x PRO
8. Přítomní členové ZO projednali a schválili návrh na věcné břemeno mezi obcí Kocelovice a
společností EON, týkající se pozemků ve vlastnictví obce Kocelovice, v k.ú. Kocelovice, na kterých je
uložen plynovod Svazku obcí Niva. ZO Kocelovice s uzavřením věcného břemene souhlasí
Hlasováno: 6 x PRO
9. Přítomní členové ZO projednali a schválili návrh vlastníků Pily Nový Dvůr na směnu pozemků
v okolí Pily Nový Dvůr. Část cesty par.č.2371 ve vlastnictví obce Kocelovice se nyní nachází pod
skládkou kulatiny uvedené pily. V návrhu je nabízena směna pozemků za část cesty pod skládkou. ZO
Kocelovice se směnou pozemků souhlasí za předpokladů:
- budou směněny pozemky o přibližně stejné výměře
- bude směněna cesta za cestu
- veškeré náklady na realizaci této akce ponese vlastník Pily Nový Dvůr
Hlasováno: 6 x PRO
10. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o přidělení dotace z Programu obnovy venkova ve výši
215 000,-Kč na opravu komunikace Zelená Hora. V současné době probíhá výběrové řízení na
dodavatele této akce.
11. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o zpracování „Strategického dokumentu Obce
Kocelovice", který bude tvořit úvodní část Programu obnovy venkova Obce Kocelovice, pro příští
období. Zastupitelům byl tento dokument předložen k nahlédnutí a připomínkování.
12. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o konání „Skautského tábora" pod hrází rybníku Hubenov
v měsíci červenci 2017. Po skončení tábora bude pozemek uveden do původního stavu.
13. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o nákladech na „Sběrný den", velkoobjemový a
nebezpečný odpad, ve spolupráci s firmou Rumpold Příbram. Celkové náklady činily 7.042,- Kč.
14. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o nákladech na konání „Společenského večera" u
příležitosti Dne matek a setkání občanů. Celkové náklady činily 13.640,- Kč.
15. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o nákladech na konání „Oslav Zlatých svateb" na zámku
ve Lnářích. Celkové náklady činily 14.700,- Kč.

16. Různé
a) přítomní členové ZO projednali a schválili zakoupení cen (poháry a věcné dary) na fotbalový turnaj
„O pohár starosty Obce Kocelovice", který se bude v případě zájmu mužstev konat v sobotu 29. 7.
2017. Předpokládané náklady 2.500,- Kč
Hlasováno: 6 x PRO
b) přítomní členové ZO vyslechli informaci o zadání posečení cesty na Hornosín Obci Hajany, která na
tuto činnost má potřebnou mechanizaci. Starosta vyzval přítomné, kdyby věděli o dalších cestách,
případně pozemcích, které by bylo třeba posekat touto technikou, aby je oznámili na obecní úřad.
c) starosta Sboru dobrovolných hasičů informoval o skutečnosti, že hasičský automobil Liaz byl
opraven, byla provedena technická prohlídka, a vozidlo je opět schopno případného zásahu.
d) přítomní členové ZO vyslechli informaci o podzimním termínu konání „Sběrného dne". Sběrný den
se bude konat v sobotu 30. 9. 2017 v době od 9.00 do 10.00 hodin.
e) přítomní členové ZO vyslechli informaci přiznání dotace pro Svazek obcí Blatenska na nákup
kompostéru pro občany, které se o ně v naší obci přihlásili. Celkové náklady na nákup kompostérů
pro obce svazku by měly činit 3.400.000,- Kč. V současné době probíhá výběr dodavatele
kompostérů.
f) starosta obce poděkoval mladým hasičům za vzornou reprezentaci obce na hasičských závodech,
konaných na Rybářských slavnostech v Blatné. Mužstvo Kocelovice muži se umístilo na druhém místě,
ze sedmi zúčastněných.
g) starosta obce poděkoval mladým hasičům za vzornou reprezentaci obce na hasičských závodech,
konaných na Rybářských slavnostech v Blatné. Mužstvo Kocelovice muži se umístilo na druhém místě,
ze sedmi zúčastněných.

Kocelovicích dne: 30. 6. 2017
Zapsal: Ing. Karel Lukáš
Zápis ověřili: Ing. M. Hanuš, J.Ráž

