
Usnesení a závěr. 
Usnesení z veřejného zasedání č. 2/2022 ze dne 24. 11. 2022 
a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1/Z2/22 – zprávu starosty 
2/Z2/22 - složení slibu nových zastupitelů 
6/Z2/22 - zprávu finančního výboru 
14/Z2/22 – a) ceník společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

b) Zastupitelstvo obce schvaluje: 
3/Z2/22 – rozpočtové opatření č. 5/2022 
4/Z2/22 – člena kontrolního výboru pana Romana Ernesta 
5/Z2/22 –  a) kulturní výbor jako pětičlenný  
  b) předsedu kulturního výboru pana Jakuba Šabata 
  c) členku kulturního výboru paní Michaelu Perníkovou 

         člena kulturního výboru pana Tomáše Knápka 
    člena kulturního výboru pana Petra Kolaříka, DiS 
d) kompetence kulturního výboru ve znění: tvorba Lochovických listů, 
příprava návrhu na rozdělení finančních prostředků v rámci dotací od obce, 
tvorba kulturního života v obci. Kulturní výbor je prostředníkem mezi 
pořadateli kulturních akcí a obecním úřadem. 

7/Z2/22 – DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO č. 4691/21, Spektra PRO spol. s r.o. 
8/Z2/22 – navýšení rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Lochovice v roce 2022 o 
částku 346 400,- Kč. 
9/Z2/22 – rozpočet Základní školy a Mateřské školy Lochovice na rok 2023 a příspěvek 
zřizovatele ve výši 3 000 000,- Kč. 
10/Z2/22 – 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 65 let, 70 let, 75 
let, 80 let, 85 let a následně každý rok  
11/Z2/22 – rozpočet dobrovolného svazku obcí na dopravní obslužnost na rok 2023 a výši 
příspěvku obce Lochovice 282 426,- Kč a pověřuje starostu účastí na valné hromadě. 
12/Z2/22 - přesun projednávání obecně závazné vyhlášky č. 1/2022, kterou se stanový 
školský obvod základní a mateřské školy Lochovice na další zasedání zastupitelstva obce 
13/Z2/22 – obecně závaznou vyhlášku č. 2/2022, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 
14/Z2/22 – b) starostu k podpisu pověření obce pro operátora na rok 2023 
15/Z2/22 – záměr společnosti Cetin a.s. a další postup v přípravách projektu a to 
především v rámci průzkum trhu v obci ohledně zjištění zájmu o tuto technologii 
17/Z2/22 – smlouvu o dodávkách elektrické energie na rok 2023 od společnosti ČEZ 
ESKO, a.s. 
18/Z2/22 – příspěvek na projekt „Bezpečně na silnici“ ve výši 8 500,- Kč 
19/Z2/22 – inventarizační plán a složení inventarizační komise 
20/Z2/22 – pověření starosty na poptání dalších cenových nabídek na výměnu povrchu 
lávky přes Litavku 
23/Z2/22 – smlouvu o prodeji plynové přípojky společnosti GasNet, s.r.o. a pověřuje 
starostu k jejímu podpisu 
24/Z2/22 - text nájemní smlouvy se společnost EDITMENT s.r.o. s cenou 300,- Kč/m2 na 
pozemku p.č. 86/2 a pověřuje starostu k jejímu podpisu  
25/Z2/22 - záměr na koupi pozemků p.č. 1649/8, 1620/4, 1620/6 a 1616/5 na Kočvarech 
za cenu 50,- Kč/m2. Schvaluje kupní smlouvu a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

c) Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
16/Z2/22 - záměr nákupu nabíjecí stanice na elektrokola 
21/Z2/22 - účast na dražbě pozemků 1605/38 a 1683/26 



22/Z2/22 - neschvaluje záměr na koupi pozemku p.č. 1810/32. 
 

Zasedání bylo ukončeno v 20:45 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Viktor Šmejkal  _________________ 
 
Josef Ondráček   _________________ 
 
 
 
Zapisovatelka paní Barbora Markuláková _________________ 
 
Starosta Obce Ing. Tomáš Komínek  _________________ 
 
V Lochovicích, dne 25. 11. 2022 
 

 

Vyvěšeno: 28. 11. 2022 

Sejmuto:  


