
Usnesení z veřejného zasedání č. 4/2023 ze dne 19. 01. 2023 

a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1/Z4/23 – zprávu starosty 
 

b) Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2/Z4/23 – rozpočtové opatření č. 1/2023 
3/Z4/23 – dohody o provedení práce, Ing. Petra Pašková Ph.D. (ČOV-odborný zástupce), 
Klára Pazderová (Knihovna), Zdeňka Novotná (Obecní kronika) 
4/Z4/23 – maximální částku cestovného ve výši 2000,-Kč/měsíc 
5/Z4/23 – vyřazení majetku v celkové hodnotě 251 502,39,-Kč 
6/Z4/23 – a) zrušení bodu 10/Z2/22 z usnesení č. 2/2022 ze dne 24. 11. 2022 

b) výši příspěvku na Vítání občánků ve výši 2 500,- Kč a výši příspěvku na 
výročí seniorů ve výši 700,- Kč. Senioři budou obdarováváni při těchto 
výročích 70 let, 75 let, 80 let, 85 let a následně každý rok 

7/Z4/23 – faktury: 22184 - GEBAS atelier architects s.r.o. 320 650,- Kč, 2230351 – 
PRESSKAN systém, a.s. 181 523,- Kč 
8/Z4/23 – smlouvu o poskytování poradenství při správě technicko-obchodních dat 
odběru elektřiny a zemního plynu a podpoře nákupu energie od EURO ENERGIE CZ, s.r.o. 
na rok 2023 
9/Z4/23 – odložení projednávání tohoto bodu na následující zasedání zastupitelstva obce 
10/Z4/23 - smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, služebnosti, se 
Správou železnic, státní organizace na pozemcích p.č. 917 a 948/3 v k.ú. Lochovice 
11/Z4/23 – smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 
stavby č. IV-12-6032886/VB/01 s ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku 223/1 v k.ú. Lochovice 
12/Z4/23 – smlouvu o spolupráci při realizaci projektu Lhotka – Lochovice – Libomyšl – 
Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů 
13/Z4/23 – dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací, mezi Lochovicemi, 
Lhotkou a Libomyšlí  
14/Z4/23 – schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene, GasNet Služby, s.r.o. č. sml. 
9900100548_1/VB  
 

c) Zastupitelstvo obce neschvaluje:  
 
 
 

 
Ověřovatelé zápisu:      Zasedání bylo ukončeno v 20:00. 

Viktor Šmejkal  _________________ 

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

V Lochovicích, dne 24. 01. 2023 
 


