ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 29. 9. 2017 v 19.00 hodin, v místnosti
obecního úřadu, Kocelovice čp. 32
Přítomní: B.Antonyová, Jiří DRNEK, Martin Lukáš, Karel LUKÁŠ, J. Vonášek, Jan RÁŽ, Š.Vonášková
Omluven/a/: V. ČADEK, Martin Hanuš
Hosté: J. Ř.
Počet členů zastupitelstva celkem: 9
Přítomno: 7
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 4. 8. 2017), čtením
5. Informace o stavu obecních financí
6. Informace o rozpočtovém opatření č.10/2017
7. Projednání a schválení rozpočtového opatření č.11/2017
8. Projednání žádosti Domova pro seniory Blatná o finanční dar
9. Projednání a schválení vlastního podílu obce, dotace kompostéry
10. Příprava rozpočtu obce Kocelovice na rok 2018
11. Informace o postupu příprav, oprava komunikace „Zelená Hora“
12. Informace o postupu prací – oprava koupelny v obecním bytě
13. Informace o postupu v odkupu bývalého ACHP
14. Informace o postupu prodeje plynovodu Svazku obcí Niva
15. Informace o průběhu 11. Ročníku Běhu K-H-K
16. Různé
17. Diskuse

1. Starosta přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva obce.
2. Ověřovateli zápisu byli určeni J. Vonášek a Š.Vonášková
3. Zastupitelstvo obce doplnilo a schválilo program jednání.
Hlasováno: 7 x PRO
4. Přítomným členům ZO byl přečten zápis a usnesení z minulé schůze ZO (4. 8. 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 ……………………………………… 2.216.090,26 Kč
- běžný účet ČNB……………………………………. 350.190,42 Kč (31.8.2017)
- spořící účet KB…………………………………….. 1.312.304,34 Kč

6. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o rozpočtovém opatření č. 10/2017,které schválil starosta
ke dni 31. 8. 2017. Rozpočtové opatření viz příloha zápisu.
7. Přítomní členové ZO projednali a schválili rozpočtové opatření č. 11/2017.Rozpočtové opatření viz
příloha zápisu.
Hlasováno: 7 x PRO
8. Přítomní členové ZO projednali žádost Domova pro seniory Blatná o finanční příspěvek na činnost
Pečovatelské služby u Domova Pro seniory Blatná. Přítomní členové ZO schválili finanční dar ve výši
6000,- Kč.
Hlasováno: 7 x PRO
9. Přítomní členové ZO projednali a schválili vlastní podíl Obce Kocelovice ve výši 13 453,69 Kč na
částečnou úhradu na 25 plastových kompostérů o objemu 1050 litrů.
Hlasováno: 7 x PRO
10. Přítomní členové ZO se předběžně zabývali sestavením priorit pro zpracování návrhu rozpočtu na
rok 2018. Další diskuze o rozpočtu se povedou na příští schůzi zastupitelstva.
11. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o postupu příprav akce: „Obnova stávajícího asfaltového
povrchu místní komunikace Zelená Hora“. S firmou ZNAKON Sousedovice byla na základě
výběrového řízení- nejnižší cenová nabídka- podepsána smlouva o dílo. Realizace výše uvedené akce
se uskuteční v době od 1. 10. 2017 do 15. 11. 2017
12. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o postupu prací na rekonstrukci koupelny v obecním bytě
na adrese Kocelovice čp. 32. Akce bude zahájena 2. 10. 2017. Zednické práce provede firma Jiřího
Záušky, instalatérské práce provede firma Karel Křišťan. V koupelně zůstane nadále vana. Součástí
rekonstrukce bude výměna 4ks dveří včetně vchodových.
13. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o postupu odkupu jedné poloviny stodoly bývalé ACHP.
Byla zjištěna adresa majitele pana V. v USA. Nyní bude zpracován znalecký posudek, který stanoví
cenu uvedené budovy. Tato kupní cena bude následně konzultována a nabídnuta panu V.
14. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o postupu v prodeji plynofikace Svazku obcí Niva.
V současné době jsou dokončovány podpisy smluv o věcných břemenech.
15. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o průběhu 11. Ročníku běhu K-H-K . Náklady na tuto akci
činily 5 360,-Kč.

16.Různé
a) přítomní členové ZO projednali a schválili výměnu 3ks osvětlovacích těles veřejného osvětlení.
Vyměněna budou nejstarší tělesa v obci s největší spotřebou.
Hlasováno: 7 x PRO

b) přítomným členům ZO vyslechli informaci o dopisu předsedkyně ČSŽ Kocelovice, týkající se
dokladů od dětského hřiště, které má nyní, po zániku ČSŽ Kocelovice převzít. Dopis obsahoval pouze
kopie prohlášení o shodě na hrací prvky. Požadované kopie revizních zpráv však obci předány nebyly.
Předsedkyně odmítla tyto revizní zpráva předat.

17. Diskuse
Zastupitel Jiří Drnek upozornil na nebezpečné místo v silničním provozu. Jedná se špatný
výhled do křižovatky při výjezdu z komunikace Za Sady. Bylo doporučeno do těchto míst
umístit vypuklé zrcadlo. Obec Kocelovice zahájí v této věci jednání s odborem dopravy MěÚ
Blatná.

Kocelovicích dne: 29.9.2017
Zapsal: Ing. Karel Lukáš
Zápis ověřili: J.Vonášek, Š. Vonášková

