Obec Loukovice
Loukovice 43, 675 22 Stařeč
IČ: 00378127
_______

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loukovice
konané dne 12.5.2021
Přítomni: Nahodil David, Barák Leoš st., Krotká Pavlína, Němec Radek, Petrášová Romana,
Krotký David,
Omluveni: Leoš Barák ml.
Ověřovatelé zápisu: David Krotký, Romana Petrášová
Zapisovatel zápisu: David Nahodil
Hosté:
Ing. Karel Fišer, Radim Fišer
Program:

1) Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Smlouva POV 2021
4) Rozpočtové opatření č. 1
5) Schválení účetní závěrky obce Loukovice za rok 2020
6) Schválení závěrečného účtu obce Loukovice a výsledku přezkoumání
hospodaření obce Loukovice za rok 2020
7) Žádost o odkoupení pozemků
8) Nákup pozemků
9) Územní plán obce, víceúčelová budova
10) Různé – došlé žádosti, sečení travního porostu, dětské hřiště

Schůzi zahájil starosta p. David Nahodil. Konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo v počtu
6 členů, a je tedy usnášeníschopné. Informace o konání schůze zastupitelstva podle §93 odst.
1 zákona o obcích byla zveřejněna na úřední desce (vč. elektronické) po dobu nejméně 7 dní a
to od 30.4.2021 do 12.5.2021. Starosta navrhl sebe k provedení zápisu a jako ověřovatele
zápisu navrhl p. Davida Krotkého, a p. pí. Romanu Petrášovou. Mj. přivítal také hosty, kteří
požádali o prostor na začátku schůze. Bod č. 1 byl zastupiteli schválen bez připomínek.
Pro: 4, Proti: 0, Zdrželi se: 2
Usnesení 203/2021 Zastupitelstvo obce Loukovice schvaluje zapisovatele p. Davida
Nahodila a ověřovatele zápisu zastupitelstva p. Krotkého a pí. Petrášovou.
2) Starosta přečetl program schůze dle pozvánky/informace zveřejněné na úředních deskách
obce a zeptal se, zda někdo z přítomných chce tento program doplnit. Nikdo z přítomných
tuto možnost nevyužil. Vzhledem k žádosti pana Fišera navrhuje probrat žádosti pana Fišera
z bodu č. 10 před bodem 3.
Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení 204/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešní schůze bez
připomínek, žádosti pan Fišera budou projednány před bodem 3) Programu jednání
zastupitelstva obce Loukovice.
____
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Přednostní projednání bodu 10)
10) a) Starosta seznámil zastupitelstvo obce s došlou žádostí pana Fišera, který nabízí
odkoupení zabíjačkového vybavení dle uvedeného seznamu. Druhou žádostí je pak pronájem
Kulturního domu vč. dvoru v termínu 20.11.2021 za účelem křestu knihy a znovuobnovení
Horáckého království. Následně požádal pana Fišera o doplnění informací ohledně konání
akce… po diskuzi nechal o žádostech hlasovat jednotlivě.
Pro: 0, Proti: 6, Zdrželi se: 0
Usnesení 205/2021 Zastupitelstvo obce nemá zájem pořídit do vlastnictví obce použité
zabíjačkové vybavení.
Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení 206/2021 Zastupitelstvo obce vyhovuje žádosti pana Ing. K. Fišera k vypůjčení
kulturního domu za účelem uspořádání individuální akce křestu knihy v termínu
20.11.2021. Předání proběhne v pátek 19.11., samotná akce 20.11.2021 a opětovné
předání 21.11.2021.
3) Starosta informoval zastupitelstvo obce o došlé smlouvě z Kraje Vysočina na dotační
podporu z programu obnovy venkova, na rekonstrukci topení v prostorách OÚ platí podpora
ve výši 100 000,- Kč.
Starosta informoval o zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina v termínu 11.5.2021, na kterém
byly schváleny žádosti o dotaci z programu „Odpady 2021“ ve výši 100 000,- Kč a žádost
z programu „Sportoviště 2021“ ve výši 26 000,- Kč.
Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení 207/2021 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu došlé smlouvy
z programu „Obnova venkova Vysočiny“ a následných smluv v rámci programu
„Odpady 2021“ a „Sportoviště 2021“ k získání dotačních prostředků v celkové výši
226 000,- Kč.
4) Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1 a č. 2, které je mj. zveřejněné
na úředních deskách obce.
Usnesení 208/2021 Zastupitelstvo obce Loukovice bere rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 na
vědomí.
5) Starosta předložil zastupitelstvu obce Loukovice účetní závěrku obce Loukovice za rok
2020.
Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
Usnesení 209/2021 Zastupitelstvo obce Loukovice schvaluje účetní závěrku obce
Loukovice za rok 2020.
6) Starosta předložil k projednání a schválení návrh závěrečného účtu obce Loukovice za rok
2020 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Loukovice za rok 2020.
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Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
Usnesení 210/2021 Zastupitelstvo obce Loukovice schvaluje závěrečný účet obce
Loukovice za rok 2020 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Loukovice
za rok 2020. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou přijaty opatření k nápravě zjištěných
chyb, které budou odeslány Krajskému úřadu, odboru kontroly do 15 dnů ode dne
dnešního projednání zastupitelstvem, nemá zastupitelstvo obce k závěrečnému účtu obce
Loukovice ani ke zprávě o výsledku přezkoumání obce Loukovice za rok 2020 výhrady.
7) V návaznosti na usnesení č. 199/2021 starosta informoval zastupitelstvo obce o řádném
vyvěšení záměru obce týkající se prodeje části pozemku č. parc. 324/5, kat. úz. Loukovice o
přibližné výměře 54 m2. Záměr byl vyvěšen v termínu od 18.4. do 4.5.2021. Do dnešního dne
byla obci doručena pouze jedna žádost k odkoupení a to od Patrika a Evy Frömmelové. Cenu
stanovenou v rámci revize Katastru nemovitostí v tomto případě nelze akceptovat, a proto
navrhl případnou cenu100,- Kč/m2 a poprosil o případnou diskuzi. Po té nechal o návrhu
hlasovat.
Pro: 5, Proti: 1, Zdrželo se: 0
Usnesení 211/2021 Zastupitelstvo obce Loukovice vyhovuje žádosti Patrika a Evy
Frömmelové k odkoupení části pozemku s č. parc. 324/5 za cenu 100,- Kč/m2.
Předběžná plocha 54 m2 bude upřesněna geometrickým plánem. Náklady spojené
s prodejem části pozemku budou hrazené kupujícím.
8)
a) Starosta informoval zastupitelstvo obce o nabídce odkupu pozemku č. parc 131/1 a poprosil
o případnou diskuzi.
Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
Usnesení 212/2021 Zastupitelstvo obce Loukovice pověřuje starostu obce k zjištění
„definitivní“ ceny za m2 a případný nákup bude řešen na příštím zasedání.
b) Starosta informoval zastupitelstvo obce o výsledku jednání prodeje pozemků s paní Marií
Vejmělkovou. Platí dohodnutá cena 90,- Kč/m2 na severní polovinu parcely č. 245/2, kterou
lze v budoucnu zastavit rodinnými domy. Starosta ještě požádal o diskuzi, zda
nejednat/nevykoupit také druhou polovinu, která není zahrnuta územním plánem k výstavbě.
Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
Usnesení 213/2021 Zastupitelstvo obce Loukovice pověřuje starostu obce k přípravě
podkladů a k následnému podpisu smlouvy na nákup pozemku č. parc. 245/2 o
uvažované výměře cca 4100 m2 za cenu 90,- Kč/m2 (severní část). V případě, že bude
souhlasit prodávající, je druhou část pozemku ochotné vykoupit za cenu 60,- Kč/m2
(jižní část). Náklady spojené s výkupem pozemku budou hrazeny kupujícím.
*** od tohoto bodu se jednání neúčastní paní Pavlína Krotká, která se omlouvá z rodinných
důvodů
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9) Starosta informoval o doplnění územního plánu obce Loukovice o plochy Z7, Z8 a Z9,
které by v budoucnu mohly být využity k občanské vybavenosti. Zpracovateli se podařilo
vyjednat dopracování všech 3 lokalit a nyní je nutné vyčkat na odsouhlasení Kraje Vysočina,
následně zopakovat veřejné projednání. Vzhledem na výše uvedené by mohl být územní plán
vydán na podzim tohoto roku.
Usnesení 214/2021 Zastupitelstvo obce Loukovice bere dopracování územní plánu vč.
orientačního termínu vydání na vědomí.
10)
Bod a) projednán před bodem 3)
b) Starosta seznámil zastupitelstvo obce s došlou žádostí provozovatele linky bezpečí o
případný dar ve výši 2000,- Kč a po té nechal o žádosti hlasovat.
Pro: 1, Proti: 3, Zdrželo se: 1
Usnesení 215/2021 Zastupitelstvo obce Loukovice nevyhovuje žádosti provozovatele
linky bezpečí o poskytnutí daru ve výši 2000,- Kčc) Starosta obce předal slovo panu Barákovi, který seznámil zastupitelstvo obce s možností
koupě sekačky/mulčovače na stávající obecní traktor. Prezentoval několik typů a provedení
Jako nejvhodnější typ s ohledem na provedení a cenu se jeví typ DABAKI G.FM..
Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
Usnesení 216/2021 Zastupitelstvo obce Loukovice schvaluje nákup mulčovací sekačky
typu DABAKI G.FM a pověřuje starostu obce vystavením objednávky na toto zboží.
d) Starosta požádal o diskuzi k případným kulturním akcím, které by byly uspořádány
v letošním roce s ohledem na protiepidemická opatření.
Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
Usnesení 217/2021 Zastupitelstvo obce Loukovice se rozhodlo ve spolupráci s SDH obce
uspořádat pouť „pouze“ s domovní vyhrávkou v termínu 30.5.2021. Makrely budou
uspořádány v termínu 7.8.2021 a Hasičské prase pak 21.8.2021, výlov nového rybníku
16.10.2021, případné rybářské závody? 18.9.2021.

Zápis byl vyhotoven dne: 13.5.2021
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