
Usnesení z veřejného zasedání č. 5/2023 ze dne 23. 02. 2023 

a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1/Z5/23 – zprávu starosty 

b) Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2/Z5/23 – rozpočtové opatření č. 2/2023 
3/Z5/23 – smlouvu o požární ochraně mezi obcemi Lochovice - Libomyšl 
4/Z5/23 – výsledek výběrové řízení veřejné zakázky – zpracování projektové 
dokumentace ZŠ Lochovice – půdní vestavba s vítězem Jan Vlček, Příbramská 1006/9, 
Hořovice 268 01, IČO: 13250418 s cenou 475 530,- Kč včetně DPH. 
5/Z5/23 – novelizaci vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce 
Lochovice 
6/Z5/23 – smlouvu o vzájemné spolupráci mezi obcemi Lochovice, Lhotka, Libomyšl 
7/Z5/23 – dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. 4691/21, Spektra PRO spol. s.r.o. 
8/Z5/23 – záměr obce o pronájem části pozemku p. č. 1384/3 k. ú. Lochovice 
9/Z5/23 – smlouvu o zřízení věcného břemene - služnosti p. č. 721/2 k. ú. Lochovice s ČEZ 
Distribuce, a.s. v zastoupení KRYLL elektro s.r.o. za podmínky, že žadatel získá souhlas s 
provedením prací od poskytovatele dotace na opravu Hradební ulice v obci Lochovice, 
kterou poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, identifikační číslo EDS: 
1117D8210A1210. 
10/Z5/23 - odložení projednávání tohoto bodu na další zasedání zastupitelstva obce 
11/Z5/23 – dotace z rozpočtu obce na rok 2023 pro jednotlivé žadatele ve schválených 
výších  
12/Z5/23 – sponzorský dar pro ZŠ Lochovice na oslavy výročí 120 let od založení ve výši 
50 000,- Kč 
13/Z5/23 – žádost o finanční prostředky pro JSDHO Lochovice na vybavení ve výši   
66 900,- Kč 
14/Z5/23 – a) smlouvu o zabezpečení podání žádosti o dotaci na projekt Výstavba 
tělocvičny pro ZŠ a MŠ v obci Lochovice  
b) Investiční záměr s názvem „Výstavba tělocvičny pro ZŠ a MŠ v obci Lochovice“ a 
souhlasí s podáním žádosti na Ministerstvo financí ČR, konkrétní program 29823 - 
Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení, výzva VPS-232-
1-2023 a současně zajistí vlastní prostředky ve výši odpovídající navrhovanému podílu 
spolufinancování žadatele na celkových nákladech akce, které spolu s požadovaným 
příspěvkem Ministerstva financí pokryjí 100 % celkových nákladů 
15/Z5/23 - zmařenou investici na vybudování sběrného dvora ve výši 111 615,- Kč a její 
zúčtování do nákladů 
16/Z5/23 - smlouvu o vytvoření společného školského obvodu Základní a mateřské školy 
Lochovice 
17/Z5/23 - veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtů obcí 
Lochovice, Libomyšl, Lhotka 
18/Z8/23 - převod kladného hospodářského výsledku do rezervního fondu příspěvkové 
organizace, ZŠ a MŠ Lochovice 
19/Z5/23 - žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.ve výši 7 500,- Kč 

Ověřovatelé zápisu:      Zasedání bylo ukončeno v 19:50. 
Viktor Šmejkal  _________________ 

Josef Ondráček   _________________ 

Zapisovatelka paní Barbora Markuláková _________________ 

Starosta Obce Ing. Tomáš Komínek _________________ 

V Lochovicích, dne 24. 02. 2023 


