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ZAPIS Z VERElNEHO ZASEDANI ZASTUPITELSTVA

OBCE LOCHOVICE č. 10.
konaného dne 16.4.2008

Přítomni : viz presenční litina
Zapisovatelka: Mgr. Ivana Hocková

Ověřovatelé: ing. Švagrová Larisa, ing.Šromová Květa
Návrhová komise: Komzák Ivan, Loskot Zdeněk

PROGRAM

Zpráva starosty
Zpráva předsedy finančního výboru
Diskuse
Usnesení

Dnešního veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lochovice je přítomna nadpoloviční většina
jeho členů a je usnášení schopné. Zápis z posledního veřejného zasedání byl k nahlédnutí u
starosty Obce Lochovice a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky. Tímto jej považuji za
schválený.

K bodům dnešního jednání.

1. Ředitelka ZŠ Lochovice Mgr. Eklová podala žádost na poskytnutí finanční podpory na
doplacení mezd zaměstnancům ZŠ Lochovice z důvodu krácení poskytované finanční
částky na mzdy za malý počet žáků v ZŠ v letošním školním roce Krajským úřadem. Jedná
se o dobu leden až září 08, poté bude počet žáků opět vyšší. Je v kompetenci zřizovatele
tuto otázku řešit a případnou finanční podporu poskytnout. Dopisem starosty bude
oslovena ředitelka školy k předložení dokladu vyplacených průměrných mezd jednotlivých
zaměstnanců subjektu ZŠ Lochovice za období 1 - 12/07 a 1 - 3/08. V případě, že mzda
zaměstnancům klesla, bude tato částka dorovnána.

2. V části vstupu do areálu ZŠ od vrat teče okap, je děravý. Po prohlédnutí klempířem bylo
konstatováno, že je třeba jej vyměnit. Částka na nutnou opravu byla vyčíslena ve výši
45000 Kč.

3. Byt v ZŠ je připraven k bydlení. V současnosti probíhají pohovory s jednotlivými zájemci
o byt spojené s pozicí výkonu funkce školníka. V horizontu tří týdnů bude vybrán zájemce,
sepsána nájemní smlouva a smlouva pracovní s klauzulí okamžitého uvolnění bytu
v případě ukončení pracovního poměru. Paní ředitelka požaduje nástup školníka až od
srpna 08.

4. Byt OÚ je taktéž připraven k nastěhování. Svoje nabídky zaslali dva vážní zájemci,
Zýková Hana, Plzeň nabízí 4 350 Kč a René Baus nabízí 4 200 Kč. Paní Krubnerová i přes
upozornění místostarostou svoji původní žádost nedoplnila o nabízenou výši nájmu.
Navrhuji uzavřít smlouvu s nejvyšší nabídkou tj. s Hanou Zýkovou s nájmem ve výši
4350 Kč na dobu do konce srpna a od září poté uzavřít smlouvu s panem René Bausem,
s výší nájmu 4 200 Kč, který staví v obci rodinný dům a jeho zájem o pronájem bytu trvá ..

5. Dětské hřiště uvažované k výstavbě za zdravotním střediskem pravděpodobně dozná
změny. MUDr. Kačírková společně s MUDr. Šmejkalovou požadují oplotit pozemek od
zadního vchodu do ordinace MUDr. Kačírkové ke kanalizační vpusti, dvířky na vstup a
malou stříškou na kočárky a na takto oplocený pozemek umístit dvě až tři dětské
houpačky, nebo prolézačky. Původní navrhovaná varianta se jim zdá moc nákladná a



domnívají se, že maminky s dětmi by nebyly do společného areálu pouštěny. Tím by
odpadl velký finanční náklad ve výši 260 000 Kč na vybudování opěrné zdi. Skluzavku a
houpačku by zakoupily s vybrané fmanční sbírky lékařky.

6. Místostarostou obce byla vypracována žádost na získání dotace na vybavení dětského
hřiště v MŠ. Ředitelka MŠ již delší dobu požaduje doplnit stávající vybavení některými
prvky na hraní. Navrhuji zakoupit požadované vybavení ve výši 80 000 Kč.

7. Polní cesta ke Lhotce. Na Pozemkový úřad v Králově Dvoře byla podána žádost na
zhotovení zpevněné komunikace. Bylo zjištěno, že obec není jediným vlastníkem pozemku
této cesty. Budou osloveni dopisem, nabídnuta výměna pozemků, nebo jejich písemný
souhlas se stavbou nebo odkoupení. Jedná se 0810 m2

•

8. Na dopravní odbor MÚ Hořovice byla podána žádost na schválení obytné části území mezi
silnící na Lhotku a silnicí k Neumětelům jako Obytná zóna. Tím by byl tento prostor
vymezen pro řidiče dovolenou 20km rychlostí a zákazem stání a parkování mimo
vymezená místa. Parkovací místa by byla osazena dopravními značkami.

9. Starostou obce byla podepsána smlouva s novým vlastníkem Komunální služby Hořovice
- firmou AVE CZ v níž se nový vlastník zavazuje dodržet všechny závazky dřívější
smlouvy. Dále nabízejí k podpisu doplněk smlouvy s nabídkou poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 56 000 Kč každý rok za předpokladu, že obec nepodepíše smlouvu
s jinou svozovou firmou.

10. Výstavba chodníku od nádraží ke Košťálkům byla započata. Z programu POV nám byla
schválena dotace ve výši 134 000 Kč na jeho výstavbu. Je předpoklad, že bude zhotoven
do měsíce.

11. Finanční hotovost na účtu a čerpání rozpočtu za 1 - 3/08 sdělí ing. Švagrová správce
rozpočtu.

12. Starostou obce bylo osloveno několik firem s vypracováním cenové nabídky na výměnu
oken OÚ, resp. nádvoří. Důvod je prozaický, okna netěsní. V případě vyrovnaného čerpání
rozpočtu letošního roku navrhuji provést výměnu v měsíci srpnu. Potřebná částka je
120000 Kč.

13. Dotace na výstavbu víceúčelového hřiště nebyla KÚ naší obci poskytnuta. Stavba je ve
fázi dokončených volej balových hřišť, tenisové hřiště bude hotovo do konce příštího týdne
a poté bude následovat zhotovení umělého povrchu hřiště pro školu.

14. Manželé Jiří a Martina Lukešovi podali na OÚ Lochovice žádost na odkoupení pozemku
p.č.134/6 o výměře 365 m2

, který je v majetku obce. Majitelka sousedních pozemků p.č.
134/5 a p.č.13417 paní Klementová má o tyto pozemky taktéž zájem. Z důvodu nutné
vzájemné výměny pozemků mezi obcí a paní Klementovou by bylo dobré směnit tyto a
další pozemky za cestu na Kočvary.

15. Ředitelka ZŠ podala žádost na odsouhlasení zvýšení ceny obědů ve školní jídelně. Jako
důvod uvádí zvýšení cen energie a surovin. Navrhuji odsouhlasit zvýšení do částky 46 Kč,
dle nezbytné potřeby. Žádost bude přílohou zápisu.

16. Petice na podporu nepřijetí navrhovaného zákona o odpadech.
17. Podpis smlouvy mezi obcí Lochovice a Pozemkovým fondem ČR na bezúplatné převedení

pozemku 1388/4 do majetku obce proběhne 23.4. 08 v Králově Dvoře.
18. Obec Lochovice je majitelem mnoha pozemků, jež jsou pronajaty soukromě hospodařícím

zemědělcům k hospodářským účelům. Týká se to rodiny Blažků, pana Fencla, Staňka,
Nového, Procházky, Renaty Štěpánkové, Agrodružstva Bykoš a paní Šimonovské. Je třeba
provést kontrolu uzavřených smluv a úhrady za 1 ha tak, aby byla požadována úhrada
všem stejná tj. 1200 Kč/ 1 ha.

19. Občané mající trvalý pobyt na p.č.77 nehradí poplatek za likvidaci a sběr odpadů. Tímto se
navyšuje částka, kterou je třeba se svozovou firmou projednat a ponížit. V rámci výběru
poplatku po dni splatnosti navrhuje místo starosta, aby byl za každý den zprodlení vybírána
částka 5,- korun, maximálně však do konce srpna daného roku. Poté rozhodne správní úřad
o částce navýšení z prodlení.



20. Dne 10.5.08 proběhne Na Šancích od 8.00 do 11.00 hodin svoz nebezpečného odpadu
~ naší obci. Dohled nad předáním budou mít: Novotný Milan, Loskot Zdeněk a Larisa
Svagrová. Velkoobjemový odpad se svážet nebude.

21. Mikroregion Hořovicko - přihláška

Usnesení z veřejného zasedání č. 10. ze dne 16.4.2008

ZO Lochovice bere na vědomí:

Zprávu starosty o průběhu výběru zájemce na post nájemce školního bytu a školníka.
Zprávu starosty o vybudování zpevněné cesty ke Lhotce
Podpis smlouvy s novým majitelem KS Hořovice firmou AVE CZ
Zprávu o postupu výstavby chodníku a poskytnutí účelové dotace na jeho výstavbu
Zprávu o termínu podpisu smlouvy s Pozemkovým úřadem na bezúplatné převedení pozemku do
majetku obce
Zprávu o postupu prací na výstavbě chodníku od Košťálků k ?efrnům
Sběr nebezpečného odpadu dne 10.5.2008 za účasti zastupitelů Milana Novotného, Zdeňka
Loskota a Larisy Švagrové

ZO Lochovice schvaluje:

1. Postup starosty při vyřízení žádosti o poskytnutí finanční podpory ZŠ na mzdy
zaměstnanců

2. Výměnu okapu a svodů v ZŠ ve výši 50 000 Kč
3. Postup při výběru uchazeče o post školníka a nájemce bytu
4. Podpis smlouvy s Hanou Zýkovou na nájemní byt OÚ ve výši 4350 Kč na dobu od 21.4.

do 31.8.2008 s tím, že následující smlouva na byt bude uzavřena s René Bausem
v nájemní ceně 4 200 Kč.

5. Požadavek MŠ na dovybavení dětského hřiště v MŠ ve výši 80 000 Kč
6. Zřídit vymezenou část obce jako Obytná zóna se všemi povinnostmi vyplývajícími ze

zákona
7. Výměnu oken v areálu OÚ v měsíci srpnu v případě vyrovnaného čerpání rozpočtu
8. Navýšení ceny obědů ve školní jídelně dle předložené žádosti ředitelky školy
9. Podporu petice týkající se nevýhodnosti nově připravovaného zákona o odpadech pro obce
10. Podání přihlášky Obce Lochovice za člena Mikroregionu Hořovicka
11. Poplatek 5,- korun za každý den z prodlení za pozdní platbu za sběr komunálního odpadu

až do konce měsíce srpna daného roku.

ZO Lochovice ukládá:
1. Starostovi podpis smlouvy mezi obcí Lochovice a Pozemkovým fondem o bezúplatném

převodu pozemku p.č.1388/4 do majetku obce
2. Starostovi provést kontrolu nájemních smluv týkajících se pronajatých pozemků tak, aby

nájemné činilo za 1 ha 1200 Kč
3. Panu Loskotovi vypracovat seznam osob hlášených k trvalému pobytu na č.p. 77 a

projednat se svozovou firmou odečet za úhradu svozu a likvidace odpadů

ZO Lochovice neschvaluje:
1. Odprodej pozemku p.č. 134/6 manželům Lukešovým z důvodu výměny pozemku s paní

Klementovou za cestu na Kočvary



Zahájení v 18.00 hodin

Zapsáno dne 18.4.2008

Zapsala: Hocková Ivana, Mgr.

Ověřovatelé zápisu: Švagrová Larisa

Šromová Květa

Návrhová komise: Loskot Zdeněk

Komzák Ivan

Starosta

Konec ve 20.20 hodin
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