Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Lčovice
konaného dne 22. 11. 2018 od 18.30 hodin
Přítomni:
Václav Frk
Miroslav Kouba
Anna Kučerová
Mgr. Blažena Kutová
Ivo Müller
Ivan Müller
MUDr. Jan Toman
Věra Tomášková
Milan Turinek
Omluveni:
Hosté:
Program:
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce
4. Smlouva o výpůjčce – pozemek p.č. 2159/30 v k.ú. Malenice
5. Dar pro občany obce starší 75-ti let
6. Žádost o finanční příspěvek Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, Prachatice
7. Žádost o finanční příspěvek PREVENT 99 z.ú., Strakonice
8. Darovací smlouva obci
9. Program obnovy venkova na rok 2019
10. Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – firma ASEKOL a.s.
11. Zvolení členů finančního výboru
12. Zvolení členů kontrolního výboru
13. Rozpočtové opatření č. 8
14. Plán inventur na rok 2018
15. Kácení lípy u čp. 40
Dodatečně schválené body:
16. Prodloužení čerpání úvěru
17. Tašky na odpad
18. Změna ÚP obce Lčovice č. 3
Různé
Starostka obce Blažena Kutová přivítala všechny přítomné na zastupitelstvu obce.
Usnesení č. 1/1:
ZO bere na vědomí zapisovatele a ověřovatele zápisu
Usnesení č. 1/2:
ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva obce včetně dodatečně schválených bodů
Usnesení č. 1/3:
ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Usnesení č. 1/4:
a) Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č. 2159/30 v k.ú. Malenice
mezi obcí Lčovice a obcí Malenice o výměře 20 m2.
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b) Pověřilo starostku obce podepsáním Smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 2159/30 v k.ú.
Malenice mezi obcí Lčovice a obcí Malenice o výměře 20 m2
Usnesení č. 1/5:
ZO schvaluje finanční dar občanům obce starším 75-ti let ve výši 500,- Kč a věcný dar –
kalendář na rok 2019
Usnesení č. 1/6:
Zastupitelstvo obce neschválilo poskytnutí finančních prostředků Jihočeskému centru pro
zdravotně postižené a seniory Prachatice, IĆ: 265 94 463 pro rok 2019. Zastupitelé obce chtějí
poskytnout finanční prostředky pouze občanům obce, kteří budou potřebovat poradenství nebo
podporu výše uvedeného centra, na jejich osobní žádost.
Usnesení č. 1/7:
Zastupitelstvo obce neschválilo poskytnutí finančních prostředků PREVENTu 99 z.ú.,
Strakonice, IČ: 691 00 641 pro rok 2019. Zastupitelé obce chtějí poskytnout finanční prostředky
pouze občanům obce, kteří budou potřebovat poradenství nebo podporu výše uvedeného spolku,
na jejich osobní žádost.
Usnesení č. 1/8:
Zastupitelstvo obce schválilo Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru od Pražského
centra dentální implantologie s.r.o. ve výši 10.000,- Kč na pořádání Keltské slavnosti dne 2. 9.
2018
Usnesení č. 1/9:
ZO pověřuje starostku a místostarosty obce přípravou rozpočtu na akci „Vybavení víceúčelového
zařízení obce v čp. 64“ a na akci „Výměna dvojskel do oken v kiosku, čp. 95“
Usnesení č. 1/10:
a) Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou
ASECOL a.s., IČ: 273 73 231, se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4.
b) Zastupitelstvu obce pověřilo starostku obce podepsáním Smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení s firmou ASECOL a.s., IČ: 273 73 231, se sídlem Československého exilu
2062/8, Praha 4
Usnesení č. 1/11:
Zastupitelstvo obce schválilo členy finančního výboru paní Věru Tomáškovou a MUDr. Jana
Tomana.
Usnesení č. 1/12:
Zastupitelstvo obce schválilo členy kontrolního výboru pana Miroslava Koubu a pana Milana
Turinka
Usnesení č. 1/13:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 pro rok 2018, která je nedílnou
součástí zápisu
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Usnesení č. 1/14:
ZO schvaluje plán inventur včetně inventurní komise ve složení: předsedkyně paní Věra
Tomášková, členové pan Miroslav Kouba, MUDr. Jan Toman a pan Milan Turinek, začátek
inventur 23. 11. 2018 a ukončení činnosti inventurní komise dne 20. 1. 2019.
Usnesení č. 1/15:
Zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce k jednání panem Miloslavem Lazarem, který se
zabývá péčí o stromy ve věci posouzení stavu lípy u čp. 40.
Usnesení č. 1/16:
a) Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10114/18/LCD ze dne 15. 8.
2018 na financování akce „Koupě pozemků v k.ú. Lčovice za účelem vybudování stabilizační
nádrže se štěrbinovou nádrží“ ve výši 1.500.000,- Kč s Českou spořitelnu a.s, IČ: 452 44 782,
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.
b) Zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce podepsáním Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru
č. 10114/18/LCD ze dne 15. 8. 2018.
Usnesení č. 1/17:
Zastupitelstvo obce schválilo pořízení tašek na tříděný odpad (1 sada - papír, plast, sklo).
Usnesení č. 1/18:
a) Zastupitelstvo obce Lčovice, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b)
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodlo pořídit změnu č. 3 územního plánu Lčovice a vyhovět tak žádosti pana Miroslava
Vintra, bytem Čkyně 312,
b) Pověřilo starostku obce projednat a sepsat s panem Vintrem smlouvu, ve které by se zavázal
na svém finančním podílu na pořízení změny č. 3 územního plánu Lčovice.
c) zvolenou zastupitelkou je určena Mgr. Blažena Kutová pro spolupráci s pořizovatelem.
d) Zastupitelstvo obce schválilo projektanta Ing. architekta Jana Stacha pro změnu č. 3 územního
plánu obce Lčovice
Různé:
- Starostka obce seznámila zastupitele obce s možností vyrýt na kámen u řeky v konopici mapu
České republiky a dovršit tím oslavy české státnosti v roce 2018.
- Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 6. 9. 2018 žádost o bezúplatné převedení
pozemku p.č. 673/7, ostatní plocha v k.ú. Lčovice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 697 97 111, Územní pracoviště České Budějovice, Referát Prachatice
z důvodu, že na pozemku vlastní obec Lčovice již podíl 2/6 a jedná se o obslužnou komunikaci
k dalším pozemkům obyvatel obce Lčovice. Starostka obce sdělila, že uvedená komunikace není
v pasportu komunikací obce, možnost zařazení zjistí u zpracovatele pasportu komunikací pro
obec Lčovice pana Mareše ze Strakonic.
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