ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 25.7.2014 v 19.00 hodin, v místnosti
obecního úřadu, Kocelovice čp. 32
Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ, Václav BARNÁŠ, Václav ČADEK, Martin HANUŠ, Lenka KRÝDOVÁ,
Karel LUKÁŠ, Štěpánka VONÁŠKOVÁ
Omluven/a/: Miloš FRÝZEK, Daniela HANUŠOVÁ
Hosté: MUDr. Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice
Počet členů zastupitelstva celkem: 9
Přítomno: 7
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 27.6.2014), čtením
5. Informace o stavu obecních financí
6. Projednání a schválení rozpočtových změn č. 7/2014
7. Projednání žádosti Nemocnice Strakonice o finanční příspěvek na digitalizaci RTG
Poliklinika Blatná
8. Informace o zpracování Návrhu územního plánu obce
9. Informace o radarovém měřiči rychlosti v obci
10. Informace o přiznaných dotacích z POV krajského úřadu
11. Informace o nutnosti opravy střechy nad buňkou u fotbalového hřiště
12. Různé
13. Diskuse
1. Starosta přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva obce a ředitele Nemocnice Strakonice,
MUDr. Tomáše Fialu, kterému předal slovo: MUDr. Fiala seznámil přítomné členy ZO s chystaným
převzetím rentgenového pracoviště na Poliklinice Blatná od soukromé provozovatelky Nemocnice
Strakonice a s plánovanou modernizací tohoto pracoviště. Jedná se o digitalizaci rentgenového
pracoviště tak, aby rentgenové snímky byly k dispozici co nejdříve i dalším odborným pracovištím i
mimo Polikliniku Blatná. Závěrem pan ředitel poděkoval za případný peněžní dar na tyto účely.

2. Ověřovateli zápisu byli určeni Bc. Lenka Krýdová a Václav Barnáš
3. Zastupitelstvo obce schválilo program jednání.
Hlasováno: 7 x PRO
4. Přítomným členům ZO byl přečten zápis a usnesení z minulé schůze ZO(27.6.2014). 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 552.704,98 Kč
- běžný účet ČNB 113.846,02 Kč spořící účet KB 1.209.720,99 Kč
- úvěr, oprava sálu 0,00 Kč
Úvěr byl na základě rozhodnutí zastupitelstva jednorázově doplacen.
6. Přítomní členové ZO projednali a schválili rozpočtové změny 7/2014. Rozpočtové změny viz příloha
zápisu.
Hlasováno: 7 x PRO
7. Přítomní členové ZO projednali a schválili poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc
korun) pro Nemocnici Strakonice, a.s., jako příspěvek obce na digitalizaci RTG pracoviště na
Polikliniky Blatná. Bylo hlasováno o návrhu: „Kdo je pro poskytnutí finančního daru Nemocnici
Strakonice, a.s., ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun), na digitalizaci RTG Polikliniky Blatná?"
Hlasováno: 7 x PRO
8. Přítomní členové ZO vyslechli informaci postupu prací v pořízení územního plánu obce. V současné
době jsou do plánu zapracovávány připomínky dotčených orgánů především pak Krajského úřadu —
Jihočeského kraje. Jedná se především o redukci ploch na bytovou výstavbu a to hlavně na
zemědělské půdě. Zároveň je nově vymezen intravilán obce. Dochází k oddělení zastavěného území
obce od plochy pro zemědělskou výrobu.
9. Na základě jednání zastupitelstva obce o možnosti radarového měřiče rychlosti, hlavně na příjezd
od Bělčic bylo rozhodnuto, že bude oslovena firma Petr Chábera - Strakonice se žádostí o zpracování
návrhu a cenové nabídky. Na základě tohoto návrhu bude pak následně rozhodnuto o konečném
řešení tohoto problému.
10. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o přiznání dotace pro obec Kocelovice z Programu obnovy
venkova, Krajského úřadu — Jihočeského kraje. Obec Kocelovice dostala přiznánu dotaci:
- oprava chodníků na hřbitově 35 tisíc korun, předpokládané náklady 60 tisíc
- oprava koupelny v obecním bytě 60 tisíc korun, předpokládané náklady 120 tisíc
11. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o nutnosti opravy střechy na buňce u fotbalového hřiště.
Děravou střechou do buňky zatéká. Bude oslovena firma Jiří Zíka, aby předložila nabídku na výměnu
krytiny za plech. Následně bude rozhodnuto o opravě.
12. Různé
a) přítomní členové ZO vyslechli informaci o opravě kanálových vpustí u Barnášů a u Jiřinců. Opravu
provedla firma Sýbek s.r.o., Blatná. Celkové náklady na opravu činí 11.083,- Kč
b) starosta poděkoval Štěpánce Vonáškové a členům SDH Kocelovice za přípravu a organizaci
fotbalového turnaje „O pohár starosty" pořádaný dne 12.7.2014

c) přítomní členové ZO vyslechli informaci o uzavření nájemní smlouvy na pronájem hospůdky s
novým nájemcem, panem Tomášem Hanouskem, Blatná
Na schůzi se dostavila Ing. Daniela Hanušová
13. Diskuse
Starosta popřál všem přítomným hezké prázdniny a hezkou dovolenou.
v Kocelovicích dne: 25.7.2014
Zapsal: Ing. Karel Lukáš

Zápis ověřili: Bc. Lenka Krýdová Václav Barnáš

