
Usnesení z veřejného zasedání č. 3/2022 ze dne 15. 12. 2022 

a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1/Z3/22 – zprávu starosty 

b) Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2/Z3/22 – člena kontrolního výboru paní Janu Kolomazníkovou 
3/Z3/22 – schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022 a pověřuje starostu k schválení 
rozpočtového opatření č. 7/2022 které se bude vztahovat ke konci roku 2022 
4/Z3/22 – rozpočet obce na rok 2023 v paragrafovém znění se schodkem 5  000 000,- Kč 
5/Z3/22 – střednědobý výhled obce na roky 2021 – 2025 
6/Z3/22 – cenu stočného na rok 2023 za 1m3: Lochovice 59,80,- Kč bez DPH (65,78,- Kč 
s DPH), Lhotka 39,65,- Kč bez DPH (43,62,- Kč s DPH), Libomyšl 38,00,- Kč bez DPH 
(41,80,- Kč s DPH) 
7/Z3/22 - kupní smlouvu na pozemky p.č. 917 a 948/3 za cenu 200 000,- Kč 
8/Z3/22 – odložení projednávání tohoto bodu na následující zasedání zastupitelstva obce 
9/Z3/22 – smlouvu o dodávkách plynu na rok 2023 od společnosti ČEZ ESKO, a.s. 
11/Z3/22 - obecně závaznou vyhlášku č. 3/2022, místní poplatek za obecní systém 
odpadového hospodářství  
12/Z3/22 – podporu pošty partner ve výši 120 000,- Kč za rok a pověřuje starostu a 
zastupitele p. Ondráčka k jednání s okolními obcemi v souvislosti spolufinancování 
nákladů na provoz pošty partner 
14/Z3/22 – převedení finančních prostředků ve výši 10 000 000,- Kč na spořicí účet od 
společnosti Československá obchodní banka, a. s. 
15/Z3/22 – obecně závaznou vyhlášku č. 4/2022 o stanovení koeficientu daně 
z nemovitosti 
16/Z3/22 – kupní smlouvu na pozemek p.č. 621 za cenu 60 600,- Kč 
17/Z3/22 – nabídku na opravu povrchu lávky přes Litavku od p. Karla Brainhofa ve 
variantě Dub za cenu 176 600,- Kč 
18/Z3/22 – rozšíření projektu sportovní haly o montáž akustických desek od společnosti 
Spektra PRO spol. s.r.o. 
19/Z3/22 – předělání okapového chodníku u sportovní haly od společnosti Spektra PRO 
spol. s.r.o. 
20/Z3/22 – výši odměn pro neuvolněného místostarostu p. Vladimíra Chota ve výši 
21 451,- od 1. 1. 2023. 
21/Z3/22 – aktualizaci pasportu obce Lochovice v aplikaci Gobec za cenu 64 469,- Kč. a 
umístění štítků na lampy veřejného osvětlení za cenu 20 586,- Kč. 

c) Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
10/Z3/22 - obecně závazná vyhláška č. 1/2022, kterou se stanový školský obvod základní 
a mateřské školy Lochovice 
13/Z3/22 – nákup radarů pro obec 

 
Ověřovatelé zápisu:      Zasedání bylo ukončeno v 21:05. 

Viktor Šmejkal  _________________ 

Josef Ondráček   _________________ 
 
Zapisovatelka paní Barbora Markuláková _________________ 
 
Starosta Obce Ing. Tomáš Komínek  _________________ 

V Lochovicích, dne 19. 12. 2022 
 


