ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 24. 11. 2017 v 19.00 hodin, v
místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. 32
Přítomní: B.Antonyová, V. Čadek, Jiří Drnek, Martin Hanuš, Karel Lukáš, Martin Lukáš, J.Ráž,
Š.Vonášková Omluven/a/: J. Vonášek Š.Vonášková
Hosté: J.Ř
Počet členů zastupitelstva celkem: 9
Přítomno: 8
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 27.10.2017), čtením
5. Informace o stavu obecních financí
6 Projednání a schválení rozpočtového opatření č.14/2017
7. Projednání a schválení Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Kocelovice na léta 20192021
8. Projednání a schválení rozpočtu obce Kocelovice na rok 2018
9. Projednání a schválení příspěvku dětem a starším občanům s trvalým pobytem v obci
10. Projednání návrhu na poskytnutí finančního příspěvku farnosti Kasejovice
11. Informace o postupu prací „Oprava komunikace Zelená Hora“.
12. Informace o žádosti o finanční příspěvek organizaci PREVENT
13. Různé
14. Diskuse
1. Starosta přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva obce.
2. Ověřovateli zápisu byli určeni Š.Vonášková , M.Lukáš
3. Zastupitelstvo obce doplnilo a schválilo program jednání.
Hlasováno: 8 x PRO
4. Přítomným členům ZO byl přečten zápis a usnesení z minulé schůze ZO (27. 10. 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 ……………………………………… 2.320.469,68 Kč
- běžný účet ČNB……………………………………. 386.612,22 Kč (31.10.2017)
- spořící účet KB…………………………………….. 1.312.267,15 Kč

6. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o rozpočtovém opatření č. 14/2017. Rozpočtové opatření
viz příloha zápisu.
Hlasováno: 8 x PRO
7. Přítomní členové ZO projednali a schválili „Střednědobý výhled rozpočtu Obce Kocelovice na léta
2019-2021“. Střednědobý výhled na léta 20109-2021, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasováno: 8 x PRO
8. Přítomní členové ZO projednali Návrh rozpočtu obce Kocelovice na rok 2018 a po podrobné diskusi
nad jednotlivými položkami schválil rozpočet jako schodkový. Schodek bude kryt použitím vlastních
zdrojů.
Příjmy: …………………………………………………2 981 850.00 Kč
Výdaje: ………………………………………………..3 980 167,00 Kč
Použití vlastních zdrojů………………………… 998 317,00 Kč
Schválený rozpočet Obce Kocelovice na rok 2018 po položkách, viz příloha.
Hlasováno: 8 x PRO
9. Přítomní členové ZO projednali návrh na finanční příspěvek dříve narozeným 70-ti letým a starším
a dětem do deseti let, kteří mají trvalý pobyt v obci ve výši 500,- Kč.
Bylo hlasováno o návrhu : „Kdo je pro, aby obec Kocelovice vyplatila tento příspěvek?“
Příspěvek bude vyplacen 12/2017.
Hlasováno: 8 x PRO
10. Přítomní členové ZO projednali a schválili návrh na poskytnutí finančního příspěvku Farnosti
Kasejovice, jako podíl obce na úhradě elektrické energie, kterou obec odebírá z kostela na čerpání
vody na zalévání hřbitova.
Bylo hlasováno o návrhu: „Kdo je pro, aby obec Kocelovice poskytla finanční příspěvek na úhradu el.
energie za rok 2017 ve výši 3000,-Kč?“
Hlasováno: 8 x PRO
11. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o postupu prací na „Obnově asfaltového povrchu místní
komunikace Zelená Hora“. Odbagrovaná byla zemina pod obrubníky a komunikace před č. p. 76. Byl
odstraněn kámen vyčnívající z komunikace poblíž garáže obecního traktoru. Někteří občané si
doasfaltování vjezdů před své rodinné domky zaplatí ze svého. V současné době jsou osazovány
obrubníky v horní a dolní části komunikace. Příští týden bude položen asfaltový koberec.
12. Přítomní členové ZO vyslechli informaci o žádosti Občanského sdružení Prevent o finanční
příspěvek na činnost v roce 2017. Protože v minulých letech uhradil za všechny obce příspěvek
Svazek obcí Blatenska a předběžně již bylo ze strany Svazku obcí Blatenska konstatováno, že narok
2017 bude opět pravděpodobně provedena platba společně. ZO Kocelovice rozhodnutí v této věci
zatím odložilo.

13. Různé
a) Přítomní členové ZO projednali a schválili úhradu sladkostí pro Mikulášskou nadílku 2017 v obci
Kocelovice. Nadílku provedou mladí hasiči v úterý 5. 12.
Hlasováno: 8 x PRO
b) Přítomní členové ZO projednali a schválili úhradu smutečního věnce na poslední rozloučení
s bývalým starostou obce Chlum a ještě současným předsedou Svazku obcí Niva
Ing. F. Z. Předpokládaná cena je cca 2 000,-Kč.
Hlasováno: 8 x PRO
c) Přítomní členové ZO projednali a schválili prodej vyřazených stolů a židlí z vybavení sálu.
Případným zájemcům z řad občanů bude nabídnut: stůl za 100,-Kč a židle za 20,-Kč. Neprodané stoly
a židle pak budou rozřezány a spáleny, sedáky od židlí pak budou zlikvidovány při sběrném dnu.
Hlasováno: 8 x PRO
d) Přítomní členové ZO vyslechli informaci o informaci i vydání rozhodnutí Odboru výstavby MěÚ
Blatná o instalaci vypuklého zrcadla na místní komunikaci „Za sady“ tak, aby zrcadlo zlepšilo výhled
z křižovatky směrem na Bělčice.
e) Přítomní členové ZO vyslechli informaci o připravované likvidacci topolů u potoka, které byly
vyvráceny při nedávné vichřici. Na likvidaci se již přihlásili někteří občané. Podmínkou je úplná
likvidace včetně všech větví.
f) Přítomní členové ZO vyslechli informaci o podáné žádosti paní K. K., majitelky nemovitosti čp. 25 o
opravu příjezdové komunikace k uveden= nemovitosti. Bylo rozhodnuto, že bude zpracována cenová
nabídka na opravu této komunikace. Na základě této nabídky bude zadáno zpracování projektové
dokumentace na opravu a požádáno o vydání stavebního povolení. Následně pak bude provedena
realizace opravy.
g) Přítomní členové ZO vyslechli informaci o skutečných nákladech na modernizaci koupelny
v obecním bytě čp. 32
Náklady na stavební úpravy činily………………………………………88 339,-Kč
Oprava plynového kotle……………………………………………………53 475,-Kč
Další náklady……………………………………………………………………..75 728,-Kč
Náklady celkem………………………………………………………………233 642,-Kč

Kocelovicích dne: 24. 11. 2017
Zapsal: Ing. Karel Lukáš
Zápis ověřili: Š.Vonášková, M. Lukáš

