
 
číslo 1 – LEDEN 2016 

Zpravodaj obce Lochovice 
 

Vážení občané z naší obce Lochovice, 

Obory, Netolice a Kočvar. 

Jistě jste před pár dny prožili se svými nejbližšími i nejmilejšími hezké okamžiky, když jste spolu s nimi 
jistě plni sil, radosti, štěstí i zdraví oslavili Nový rok a určitě jste se spoustou plánů vkročili do roku 
2016. 

Jménem svým a věřím i všech zvolených zastupitelů naší obce si dovoluji vám popřát do celého roku 
2016 hodně zdraví, štěstí a sil, hodně lidského pochopení i vzájemné tolerance a hlavně nezměrné 
množství optimismu a víry v sebe i ve své nejbližší, že vše kolem vás se jistě v celém tomto roce bude 
dařit a že budete mít to štěstí vše zvládat a žít spokojeně. 

Přinášíme vám počátkem roku řadu informací o práci i plánech zastupitelů, o tom, co se v loňském 
roce snad povedlo zvládnout a také o tom, co budeme očekávat v letošním roce. 

Na začátek roku 2015 osobně vzpomínám jako na čas, kdy jsme měli dobrý pocit, že v čele Lochovic je 
zapálený a pracovitý starosta, který s ohledem na rozsah a složitost práce v čele naší obce může a již 
také chce pracovat jako uvolněný starosta a to se spoustou plánů, zájmů a sil či času. Bohužel zde 
mezi námi mohl být jen krátce a dnes už je jen v našich vzpomínkách. Pro chod obce tak odchodem 
Ivana Komzáka nastal nejen lidský problém ze ztráty dobrého člověka, ale byl zde hned určitě 
aktuální problém s řízením naší obce, který zastupitelstvo vyřešilo počátkem května a na uvolněné 
místo jmenovalo nového starostu pana Rotta, který měl také řadu plánů a sil pokračovat v započaté 
práci. 

Vedle starosty zde bylo i zastupitelstvo, které po určitých snad již překonaných počátečních 
problémech začalo pracovat a podílet se na pracích při řízení a dalším rozvoji naší obce. K práci každý 
zastupitel přistupoval podle svých možností, někdo rozvážně a jiní s „velkým tahem na branku“ kdy 
dávali své síly, nervy a čas do řady úkolů.  

Určitě se může kladně konstatovat, že se pokračovalo v opravách cestiček na místním hřbitově, 
v modernizaci a rozšiřování veřejného osvětlení, na zajištění velkorysé opravy fasády budovy 

- strana 1 -  



obecního úřadu, pro kterou jsme získali finanční dotaci, v opravách v rámci uvolněných obecních 
bytů, výměně vstupních dveří a vrat garáží u budovy obecního úřadu a klubu seniorů, vedle toho se 
připravila celková dokumentace pro podání žádostí o dotace pro opravu topení i osvětlení v mateřské 
škole, na opravu kapličky v Netolicích, pro doplnění herních prvků pro dětské hřiště, hledalo se řešení 
pro získání dotace na opravu pomníku padlých v parku před školou a úspěšně se podařilo získat 
dotaci na celkovou přeměnu zahrady mateřské školy. Podpora obecního rozpočtu směrem 
k mateřské škole byla v roce 2015 určitě velkorysá, protože jen práce na provedení zateplení MŠ a 
celkové opravě střechy dosáhly prakticky částku 5 mil.Kč, kdy naštěstí větší polovinu nám zpětně pak 
přinesla získaná dotace zpět. Dále se při těchto pracích zlepšovalo i vytápění budovy, vyměnil se 
nefunkční hromosvod a vybudoval se nový rozvod televizního signálu do všech tříd školky. Pro další 
rozvoj školky se plánovala i celková změna zahrady pro děti, včetně nových herních prvků, pro kterou 
se získala dotace ve výši 1,5 mil Kč a která měla být i doplacena z obecních prostředků minimálně 
dalšími 300 tisíci korunami. Pro naše zastupitelstva byla podpora základního i předškolních vzdělávání 
vždy velmi důležitá, kdy např. v závěru loňského roku jsme ještě opětovně navýšili určené finance pro 
tuto podporu o další částku ve výši 100 tis.korun, nyní směřovány do celkové výměny stolů a židlí ve 
školní jídelně za nové. Toto navýšení příspěvku pro školu umožnily vyšší příjmy rozpočtu obce 
zejména ve 2.polovině loňského roku. Pro možný požadavek na větší čistotu v obci zastupitelé 
schválili nákup odpadkových košů, které by měly být v zimním období rozmístněny nejprve kolem 
hlavní průjezdné silnice v obci a dále směrem ke hřbitovu. Dvojici zastupitelů se podařilo připravit a 
dokončit papírovou přípravu pro vyhlášení veřejné zakázky na provedení opravy pomníku padlých 
občanů naší obce v 1.a 2.světové válce v parku před základní školou. Pro zlepšení podmínek dopravy 
a komunikací v obci se pozornost zaměřila do Kočvar. Zde je rozhodně dlouhodobě velice špatný stav 
komunikace nejen v osadě, ale i v rámci celé příjezdové cesty z naší obce. S ohledem na charakter 
opravdu okrajové místní komunikace, relativně řídké dopravy a i reálné zátěži v rámci vozidel místní 
zemědělské rodinné firmy možná dlouhou řadu let nebyla dávána tomuto problému odpovídající 
pozornost. Nemohli jsme ale nyní vyřešit vše, a to zejména s ohledem na finanční náročnost, ale 
chtěli jsme zde alespoň cca 900 metrů silnice mezi rodinnými domy opravit. Určitě se od prvopočátku 
neplánovala celková rekonstrukce povrchu silnice, ale přistoupilo se na navržené technické řešení, 
které jistě není teď vnímáno jako dostačující, ale při reálném pohledu se může stav hodnotit jako 
zásadní zlepšení původního stavu. V rámci kroků pro prevenci problémů v obci v souvislosti s velkou 
vodou se zajistilo provedení zemních prací při obnově původních odvodňovacích prvků v přírodě a to 
za domy vpravo v Kubištově ulici směrem k železničnímu náspu a následně železničnímu přejezdu 
naší lokálky. V rámci „papírové“ přípravy dalších investičních akcí se zahájily práce na zajištění 
projektové dokumentace na výstavbu splaškové kanalizace v Netolicích a jejího propojení tlakovým 
přivaděčem na kanalizaci v naší obci. Podle technických propočtů projektanta se bude jednat o 
zakázku v hodnotě 15.-18.mil.korun. To je velké částka, která může být reálná jen pravděpodobně za 
předpokladu získání dotace, pro kterou je nutný předpoklad mít k dispozici stavební projektovou 
dokumentaci a stavební povolení. S ohledem na celkové dokončení občanské vybavenosti lokality pro 
výstavbu RD Domov, místo pod lesem za hřbitovem směrem k ústavu, a v návaznosti na relativně 
úspěšné prodávání tamních pozemků pro následnou výstavbu domů, se zahájila v závěru roku 
výstavba dešťové kanalizace podle původního projektu a stavebního povolení z roku cca 2009, která 
završí výstavbu všech plánovaných inženýrských sítí v tomto prostoru a umožní tak zahájit v polovině 
roku 2016 výstavbu místní komunikace v této nově vytvářené části obce. Domnívám se, že tyto práce 
budou realizovány i na základě dosaženého stavu při prodeji tam připravených pozemků, kdy se může 
konstatovat, že vedle dvou pozemků prodaných v letech 2013 a 2014 se ve druhé polovině loňského 
roku podařilo prodat dalších 14 pozemků a pro rozpočet obce v roce 2015 tento prodej přinesl příjem 
více jak 8,5 mil.korun. Jsem přesvědčen, že s tak výborným výsledkem se vůbec nepočítalo, když při 
tvorbě rozpočtu na rok 2015 se předpokládal prodej alespoň 3 pozemků. Celkovou agendu prodeje 
pozemků si obecní úřad zajišťoval sám, odmítal „pomoc“ realitních společností, které by 
pochopitelně chtěly prosperovat z předcházející naší práce a dosáhnout tak svých lehce získaných  
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zisků. Výsledek prodeje za rok 2015 ukázal, že tato nabízená pomoc při organizaci prodeje pozemků 
nebyla až tak nutně potřeba. Při celkovém počtu více jak 38 stavebních parcel a při stávajícím prodeji 
teprve menší poloviny z nich je předpoklad, že další získané nemalé prostředky z jejich prodeje 
v následných letech přinesou do rozpočtů obce další potřebné finance. S ohledem na získané 
prostředky z prodeje parcel a se zájmem „vyzkoušet“ si náročnost agendy pro výstavbu nové 
komunikace se těsně v závěru loňského roku zajistila výstavba odbočky z komunikace 
Lochovice/Netolice, včetně chodníku, právě do tohoto prostoru. I zde jsme upřednostňovali drobné 
podnikatele-řemeslníky z naší obce, které jsme oslovili pro provedení této výstavby. Pro spojení obce 
s touto novou lokalitou se pro výstavbu tam vedoucího chodníku od železničního přejezdu zadala 
1.část projektové dokumentace a zahájilo jednání s vlastníkem pozemku – státní pozemkový úřad – o 
bezúplatném převodu pozemku na naši obec. V loňském roce velkou pozornost zastupitelstvo 
věnovalo i provozu naší čistírny odpadních vod. Celou soustavu odvádění splaškových vod i vlastní 
čističku provozuje naše obec, je to relativně složitý technologický provoz a zákonitě, i když se jedná o 
poměrně novou stavbu, provázejí provoz drobné i významnější provozní problémy. Opakovaně 
v minulém roce se jen vyspělostí a zdatností obsluhy mohlo předcházet či následně opravovat vzniklé 
provozní problémy a občané tak bez problémů a samozřejmě mohli využívat tuto naši stále ještě 
vymoženost. Možná na tuto oblast trochu navazuje i dodávka pitné vody pro naše občany, kdy 
v průběhu roku se dokončily jednání o převodu provozování tohoto vodovodu, včetně vodojemu nad 
obcí a byla tak uzavřena celková agenda převodu vlastnictví našeho vybudovaného díla na berounské 
Vodovody a kanalizace. 

Zastupitelé vedle těchto prací pro naši obec i věnovali svoji pozornost společenskému životu v obci a 
podpoře zájmové i kulturní či sportovní činnosti. Z našeho rozpočtu pro rok 2015 vyčlenili zastupitelé 
pro podporu kultury, sportu i dalších aktivit více 100 tis.korun a to pro fotbalisty, tenisty, dětský den, 
maškarní, pro podporu kulturních akcí v ulicích obce i na sdružení občanů na Oboře, pro podporu 
činnosti klubu seniorů i na podporu dalších projektů z této oblasti. Finančně jsme podpořili již 
dlouhodobě tradiční běh na Plešivec i okrskovou soutěž v rámci požárního sportu, kam jsme 
směřovali podporu v rámci nákupu cen a pohárů. Vedle této částky byly další finanční prostředky 
schovány v rozpočtu pro naše hasiče, stolní tenisty a další subjekty. Nezapomněli jsme finančně ani 
na naše občany, zejména ty přestárlé, kteří jsou již v pobytových službách sociální péče v okolí, či na 
děti od nás se zdravotním postižením, které s ohledem na svůj zdravotní stav využívají podporu 
organizací pečujících o ně a pomáhajících tak jejich rodičům. Rádi jsme i v předvánočním čase 
podpořili předvánoční rozsvěcování vánočního stromu u nás v Lochovicích, které zajišťovala a 
připravila paní Renata Schumová. Zde rádi všichni vnímáme její snahu o zlepšování vzhledu v naší 
obci, kdy v loňském roce zahájila práce na opravě fasád svých objektů naproti zámku v centru obce, 
možná tak byla její snaha určitou inspirací pro nás, abychom se zamysleli na zlepšení vzhledu obce 
zejména v centru či v době předvánočního adventu v rámci světelné výzdoby a možná třeba i pro 
inspiraci některých vlastníků starých rodinných domů u nás. Jako určitou morální vyspělost jsme 
vnímali i popřávat seniorům s malým dárkem k jejich narozeninám, stejně jako jsme rádi organizovali 
vítání občánků s předáváním malých dárků našim novým malým obyvatelům a rádi jsme finančně 
podpořili i naše skoro dospělé žáky školy v 9.třídě, kteří v červnu naší školu opouštěli.  

V závěru tohoto výčtu informací nás mrzí, že se nám nepodařilo ani přes velké nasazení realizovat 
zmiňovanou celkovou rekonstrukci zahrady u školky, smluvně jsme si zajistili zprostředkující firmu pro 
zajištění dotace i pro následný výběr dodavatele rekonstrukce, kdy jsme sice dotaci získali, ale ani 
jeden z přihlášených předkladatelů cenové nabídky nakonec nepochopitelně neměl zájem 
rekonstrukci provést a dotaci jsme následně nemohli čerpat a propadla. Dále nás mrzí, že v závěru 
roku jsme nemohli dodržet slib na zajištění světelné výzdoby v naší obci, kdy je to smůla pro nás a 
většinu zastupitelů to zamrzelo. Byl položen předpoklad z jejich reakcí, že ani tuto výzdobu a přípravu 
na ní již pro další vánoční čas v závěru roku v obci nepodcení…  
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Hospodaření obce – ekonomickou situaci našeho hospodaření pravidelně zastupitelé projednávali na 
svých zasedáních, kdy byly předkládány výsledky příjmů i následných výdajů. Celkové hospodaření 
bylo pravidelně sledováno i finančním výborem, kdy se vždy konstatovalo, že čerpání rozpočtu je 
podle plánu, že bylo vyrovnané, že se v rámci poloviny roku zlepšil stav u získávaných daňových 
příjmů, které k nám přicházely z finančních úřadů a že nám velkou příjemnou změnu u příjmů 
způsobil prodej obecních pozemků v lokalitě Domov, který navýšil naše příjmy o zmiňovanou částku 
min.8,5 mil.korun. Na větší zhodnocení rozpočtu obce za rok 2015 je ještě relativně brzy, bude 
zastupitelům předloženo až v průběhu konce února 2016, ale již nyní je patrný optimismus 
z celkových výsledků hospodaření obce a financování akcí za rok minulý. 

Územní plán – pro další rozvoj obce se jedná o důležitý dokument, který vytváří podklady, limity i 
určení pozemků v rámci celé oblasti naší obce, včetně osad a nejbližšího okolí. Dosavadní platný 
územní plán z roku cca 2006 již je ve své konečné platnosti a užitnosti. V posledních 2 letech byl 
vypracováván a projednáván nový územní plán, který je v současnosti již prakticky dokončen a 
připraven na nejbližší zasedání zastupitelstva ke schválení a následnému zveřejnění. 

V závěru loňského roku zastupitele zaměstnaly dvě výrazné skutečnosti, které se promítnou také 
minimálně do začátku roku 2016.  

-První okolnost se týkala dodavatele elektrické energie pro všechna odběrná místa obecního úřadu. 
Zde se negativně promítla realita neserióznosti dodavatele elektřiny, který má smlouvu s naší obcí 
(netýká se dodávky elektřiny pro jednotlivé rodinné domy) který dluží centrálnímu distributorovi, 
nemá smluvně zajištěn nákup elektřiny pro rok 2016 pro své koncové zákazníky a v našem případě 
předkládá k podpisu další nevýhodné smlouvy s ještě více nedůvěryhodným překupníkem elektřiny, 
který by měl obecnímu úřadu elektřinu dodávat. Je to aktuálně známá kauza, kterou jste možná i vy 
zaregistrovali ve vysílání celostátní televize. Zastupitelé se snaží v celé této situaci nějak orientovat, 
hledají nejvýhodnější řešení pro možnost ukončení stávající smlouvy a uzavření nové smlouvy a to se 
serioznějším dodavatelem. I pro tento důvod je svoláváno mimořádné zasedání zastupitelstva na 
závěr ledna 2016. 

-Druhá okolnost se opět týká vedení obce, na posledním zasedání zastupitelstva dne 21.12.2015 
dosavadní starosta pan Rott předložil svoji rezignaci na člena zastupitelstva a funkci starosty obce 
Lochovice. Pro všechny zastupitele to byla výrazně překvapivá a nečekané zpráva. Vše se tak opět 
dostává do doby po úmrtí pana Ivana Komzáka, kdy se opět hledá v rámci dosavadních zastupitelů 
vhodný a ochotný kandidát pro jeho schválení jako starosty. Návazně byl zastupitelstvem obce 
pověřen řízením obce dosavadní neuvolněný místostarosta Mgr.Jaroslav Křivánek a to do doby 
zvolení nového starosty  

Rozpočet Obce Lochovice na rok 2016 

Zastupitelé připravili na své jednání v závěru roku 2015 návrh rozpočtu na příští rok, který obsahuje i 
jednotlivé investiční akce v rámci dalšího rozvoje výstavby a rozvoje naší obce. Byla snaha o 
definování našich reálných příjmů, kdy u daňových příjmů poukazovaných z finančních úřadů byl 
přijat mírný optimismus, kdy předpokládáme, že tyto daňové příjmy budou  minimálně v tom samém 
rozsahu,  jako  byly v  roce 2015.  Zastupitelstvo  neuvažuje  s  nárůstem  vlastníc h daní,  kdy  také 
předpokládá, že jejich výběr bude ve stejné či podobné výši jako v roce 2015. V rozpočtu se také, 
mimo jiné objevuje požadavek na nárůst nákladů za část likvidovaného odpadu ze strany společnosti 
AVE, pracoviště Hořovice, významnou část tvoří i příspěvek naší obce pro zajištění autobusové 
dopravy pro oblasti berounsko a hořovicko.Připravený rozpočet byl následně podstoupen před  
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jednáním zastupitelům, zveřejněn ve stanové lhůtě na úřední desce a na elektronických stránkách 
obecního úřadu.       

Na veřejném zasedání dne 21.12.2015 byl rozpočet zastupiteli  doupraven a jednomyslně schválen. 

 
P Ř Í J M Y - dle paragrafů 
 

Par. Popis rozpočtu 
 
0000  
Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. a funkčních požitků                                                          2 600 000 ,00  
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činností                                                                                      75 000,00 
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů                                                                                              300 000,00 
Daň z příjmů právnických osob                                                                                                        2 600 000,00 
Daň z přidané hodnoty                                                                                                                      5 500 000,00 
Poplatek za provoz syst.shrom.sběru kom.odpadků                                                                      700 000,00 
Poplatek ze psů                                                                                                                                        50 000,00 
Poplatek za užívání veřejného prostranství                                                                                        10 000,00  
Odvod z loterií a podobných her kromě z výher hrac.přístrojů                                                       50 000,00 
Odvod z výherních hracích přístrojů                                                                                                    90 000,00 
Správní poplatky                                                                                                                                      15 000,00 
Daň z nemovitostí                                                                                                                              1 100 000,00 
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta.                                                            207 000,00 
                                                                                                                                                            13 297 000,00 
1011 Udrž.výr.potenc.zeměd.půd.fond a mimoprod.funkce zem.                                                 30 000,00  
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly                                                             40 000,00 
2413 Záležitosti radiokomunikací                                                                                                         40 000,00 
3314 Činnosti knihovnické                                                                                                                       1 000,00  
3392 Zájmová činnost v kultuře                                                                                                            10 000,00 
3412 Sportovní zařízení v majetku obce                                                                                              20 000,00  
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví                                                                                               120 000,00 
3612 Bytové hospodářství                                                                                                                   312 000,00 
3613 Nebytové hospodářství                                                                                                                93 000,00 
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství                                                                2 095 000,00 
3632 Pohřebnictví                                                                                                                                      5 000,00 
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                                                              65 000,00 
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)                                              1 000,00 
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                                                                 148 000,00 
3729 Ostatní nakládání s odpady                                                                                                            1 000,00 
6171 Činnost místní správy                                                                                                                    50 000,00 
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                                                                         110 000,00 

P Ř Í J M Y - dle paragrafů celkem                                                                                 16 438 000,00 

 

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd 
Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                                                13 090 000,00 
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                                                996 000,00 
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                                                                                                           2 145 000,00  
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE                                                                                                                     207 000,00 
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V Ý D A J E - dle paragrafů 
 
Par Popis rozpočtu 
 
2212 Silnice                                                                                                                                            640 000,00 
         ( oprava povrchu Kubištova ulice ) 
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací                                                                          1 360 000,00 
         ( oprava povrchu Nám.Republiky, krajnice hl.ulice v obci, míst.komun.Obora ) 
2221 Provoz veřejné silniční dopravy                                                                                                  60 000,00 
        ( doplatek aut.doprava Beroun ) 
2310 Pitná voda                                                                                                                                       10 000,00 
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly                                                           650 000,00 
         ( projekt kanalizace Netolice ) 
3113 Základní a mateřská škola                                                                                                          750 000,00 
         ( základní a mateřská škola 1 450 000.00) 
         ( MŠ venkovní opravy a herní prvky 300 000,00 ) 
3314 Činnosti knihovnické                                                                                                                     33 000,00 
3319 Ostatní záležitosti kultury                                                                                                               7 000,00 
3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví                                                100 000,00 
         ( oprava Pomníku padlých ) 
3341 Rozhlas a televize                                                                                                                          10 000,00 
3392 Zájmová činnost v kultuře                                                                                                          624 000,00 
         ( oprava střechy na kulturním sále 500 000,00 ) 
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků                                                                 76 000,00 
3412 Sportovní zařízení v majetku obce                                                                                              64 000,00 
3419 Ostatní tělovýchovná činnost                                                                                                      26 000,00 
3421 Využití volného času dětí a mládeže                                                                                          50 000,00 
         ( herní prvky na dětské hřiště ) 
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví                                                                                                  50 000,00 
3612 Bytové hospodářství                                                                                                                   150 000,00 
         ( dokončení opravy a dovybavení obecního bytu 100 000,00 ) 
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství                                                                8 205 100,00 
         ( dokončení II.etapy spašk.kanalizace a vodov.přípojek, dešťová kanalizace, 
           vystrojení přečerpávací stanice a výstavba komunikace v lokalitě výstavby RD – Domov )  
3631 Veřejné osvětlení                                                                                                                         480 000,00 
          ( rekonstrukce veřejného osvětlení 200 000,00 ) 
3632 Pohřebnictví                                                                                                                                   50 000,00 
         ( oprava chodníčků na hřbitově ) 
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí                                                                           25 000,00 
          ( projektová studie plynofikace Na Drahách ) 
3635 Územní plánování                                                                                                                        100 000,00 
         ( doplatek za dokončení Územního plánu ) 
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                                                              10 000,00 
 
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                                                                                             30 000,00 
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                                                                                             810 000,00 
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)                                          560 000,00 
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                                                                        250 000,00 
5212 Ochrana obyvatelstva                                                                                                                   10 000,00 
5512 Požární ochrana - dobrovolná část                                                                                           150 000,00 
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6112 Zastupitelstva obcí                                                                                                                      850 000,00 
6171 Činnost místní správy                                                                                                              2 250 000,00 
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                                                                         562 900,00 
6320 Pojištění funkčně nespecifikované                                                                                             50 000,00 
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené                                                                                            165 000,00 
        ( doplatek aut.doprava Hořovice ) 

V Ý D A J E - dle paragrafů                                                                                              20 218 000,00 

 
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd 
 
Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE                                                                                                                    10 558 000,00 
Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                                                                                           9 660 000,00 

III. FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů 

Par Popis rozpočtu 

0000                                                                                                                                                      3 780 000,00 

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů                                                                                         3 780 000,00  

( splátka úvěru za kanalizaci a doplatek na komunikaci v lokalitě výstavby RD Domov ) 
 
Rozpočet Obce Lochovice se navrhuje jako schodkový se ztrátou 3 780 000 Kč.  
Ztráta bude kryta financováním z přebytku hospodaření za rok 2015 a to z prostředků získaných 
v roce 2015 za prodej pozemků v lokalitě výstavby RD – Domov, stav získaných fin.prostředků za 
prodej pozemků k 31.12.2015 – 8 359 500,00 Kč. 

Další informace z Obecního úřadu 

1.Úprava výše stočného pro rok 2016 

Zastupitelům obce byla ze strany Státního fondu životního prostředí předána závazná informace na 
přepracování výše hodnoty stočného pro rok 2016. Bylo nám sděleno, že v závazných podmínkách 
pro přiznání dotace na realizaci Splaškové kanalizace v roce 2008 bylo uvedeno, že v jednotlivých 
následující 10 letech po dokončení a v době užívání této splaškové kanalizace musí být pro každý rok 
provedeno určité úměrné navýšení hodnoty za 1 m3 splašků a to přibližně 1,5 až 2 Kč v každém roce. 
V posledních 3 letech nebylo prováděno toto navyšování hodnoty stočného a tak pro rok 2016 je 
navržen relativně vyšší skok v hodnotě stočného za 1 m3 splašků. Toto navýšení se promítne všem 
občanům bez rozdílu, zda úhradu za výši stočného mají stanovenou podle hodnoty spotřebovaného 
množství pitné vody a nebo druhým způsobem podle paušálu. Byla zde uvedena hodnota pro poměr 
nákladů za provoz kanalizace a výše částky za 1 m3, kdy se musí dosáhnout v každém roce alespoň 
90% z určené výše. V případě, že by takto obec jako provozovatel nepostupovala, tak dojde ke 
správnímu řízení, při kterém bude vyměřena část dotace vrátit zpět na uvedený státní úřad. Je 
pravděpodobné, že s ohledem na výši poskytnuté dotace ve výši několika desítek miliónů korun by 
mohl tento následný odvod být pro obecní rozpočet až likvidační. Toto každoroční navyšování má být 
zejména ke stálé možnosti vytvářet přijatelný a přiměřený zisk a tím i určitý potřebný rozsah  
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finančních prostředků pro technickou inovaci a údržbu celého zařízení pro čistírnu odpadních vod a 
systému odvodu splašků. Podle podmínek pro udělení dotace nemůže obec toto zvýšení hradit ze 
svých prostředků, ale musí být stanoveno koncovým uživatelům. Vlastníkem a provozovatelem 
kanalizace je na 10 let stanovena naše obec a tak není možné, aby tyto finanční prostředky získané 
z úhrad od jednotlivých našich občanů mohly skončit někde jinde na účtech a nebo byly převedeny 
někam mimo obec. 

Proto zastupitelstvo na svém zasedání dne 21.12.2015 rozhodlo a schválilo k 1.lednu 2016 navýšení 
ceny stočného z původní částky na novou hodnotu 36,13 Kč bez DPH a 41,55 Kč s DPH. Výše 
paušálu se návazně zvyšuje z původní hodnoty 111 Kč na 125 Kč za osobu a měsíc. Nastalá situace 
nás nijak netěší, ale zastupitelé neměli jinou volbu. 

2.Obecně závazná vyhláška 3/2015 o místních poplatcích 

Zastupitelstvo obce schválilo znění obecně závazné vyhlášky č.3/2015 o místních poplatcích, která 
navazuje na novelizaci zákona č.266/2015 o obecních poplatcích. Tato nová vyhláška s odkazem na 
nadřízený zákon osvobozuje od placení poplatků za TKO osoby se zdravotním postižením a děti 
umístněné v ústavech sociální péče a s trvalým bydlištěm na území obce. Nově dochází ke změně 
splatnosti poplatků a sice k 31.5. kalendářního roku. 

Zastupitelstvo ponechává výši poplatku za TKO za jednu osobu a rok na stejné výši jako 
v předcházejícím roce.  

Mgr. Jaroslav Křivánek, místostarosta obce 
 
Zprávy z klubu seniorů 
 
V podzimních měsících se činnost klubu zaměřila na besedy a divadelní představení. Na konci měsíce 
září jsme uskutečnili posezení s grilováním. Uskutečnila se beseda o léčivých rostlinách a beseda 
s ředitelem společnosti „Digitus“ z Hořovic, p. Křížkem na téma poskytování služeb seniorům.  
Dále jsme navštívili dvě divadelní představení na přehlídce „Erbenův Žebrák“. Oslavili jsme několik 
významných životních jubileí našich seniorů, pobavili jsme se na posvícenské zábavě s hudbou p. 
Vavřince Mařáka. V období adventu proběhl již 5. vánoční trn, na který se přijely podívat a nakoupit i 
seniorky z Pečovatelského domu v Žebráku. Velice pěkný byl vánoční pořad, který pro nás opět 
pořádalo divadlo PoDiv z Plzně. 31. prosince jsme se sešli na Silvestrovském posezení. Účast byla 
velice pěkná a všichni jsme se dobře pobavili. Ani se nám nechtělo kolem 19. hodiny odejít. Touto 
cestou chci poděkovat všem, nejen seniorům, kteří velice ochotně pomáhali připravit jednotlivé akce, 
péct koláče na posvícení, připravit vánoční trh, úklid prostor klubovny a připravit občerstvení  na 
poslední prosincový den. Děkuji za pomoc OÚ Lochovice.  
Přeji Vám všem hodně zdraví v novém roce a přeji si, abychom se opět scházeli v našem klubu tak, jak 
je to již zaběhnuté.  
V měsíci lednu (19.12016) ve 14,30 hod proběhla beseda o Mexiku s panem Pavlem Horešovským 
z Jinec. Na únor je připravena beseda s pí. Libuší Zachovou o cestování po světe na kole. Upřesnění 
těchto akcí bude na plakátech. 
Pro zájemce o týdenní pobyt na Šumavě v měsíci červnu 2016 uvádím, že pobyt je již naplněn, 
bereme pouze do pořadí náhradníky.  
Pokud se povede, bude zajištěna beseda o „Chráněném území v Brdech“. Termín besedy bude také 
včas oznámen. Pro tento rok máme dojednány ruční aktivity pro seniory a ostatní zájemce. První 
schůzka s instruktorkou bude také včas oznámena. 

  Za klub seniorů Zdeňka Novotná 
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