Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce
Lovčice – www.lovcice.cz
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis č. 6/2019
ze zasedání mimořádného Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 13. března 2019 v 18.00
hodin v Obecním úřadě v Lovčicích
Přítomni: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert
Maňa, Jana Konečná, Josef Prygl, Ing. Lukáš Poláček, Monika Plachá
Omluven:
Přítomni občané: Andrea Konečná
1. Technický bod
Předsedající starosta obce Lovčice pan Václav Tvrdý zahájil 6. mimořádné zasedání zastupitelstva
obce (dále jen ZO) v 18.00 h. Všechny přivítal a konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas,
vyvěšeno na úřední desce OÚ od 6. 3. 2019. Konstatoval, že je přítomno 9 členů ZO, je tedy usnášení
schopné. Za ověřovatele zápisu 6. mimořádného zasedání ZO byli navrženi paní Monika Plachá a Ing.
Lukáš Poláček. Zapisovatelkou zápisu Mgr. Sylva Klimešová.
Usnesení č. 138/19/Z6
ZO Lovčice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání zastupitelstva obce paní Moniku
Plachou a Ing. Lukáše Poláčka, zapisovatelku zápisu Mgr. Sylvu Klimešovou.
Hlasování: 9-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Josef Prygl,
Robert Maňa, Jana Konečná
Proti: Zdržel se: Program:
1. Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů, zapisovatele, zveřejnění, schválení
programu 6. mimořádného zasedání ZO)
2. RD č.p. 101 na par. č. 763 a par. č. 764
3. Majetkové věci
4. Byt po paní Konečné na OÚ Lovčice
5. Úprava rozpočtu č. 3/2019
6. Různé
7. Rekapitulace
8. Závěr
Starosta obce navrhl změnu programu
1. Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů, zapisovatele, zveřejnění, schválení
programu 6. mimořádného zasedání ZO)
2. Byt po paní Konečné na OÚ Lovčice
3. Pošta
4. RD č.p. 101 na par. č. 763 a par. č. 764
5. Majetkové věci
6. Úprava rozpočtu č. 3/2019
7. Různé
8. Rekapitulace
9. Závěr
Usnesení č. 139/19/Z6

ZO Lovčice schvaluje program 6. mimořádného zasedání ZO.
Hlasování: 9-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Ing. Lukáš Poláček, Monika Plachá
Proti: Zdržel se: 2. Byt po paní Konečné na OÚ Lovčice
Byla podána informace od roku 1975 do 2014 o průběhu pronájmu, investic a oprav do bytu č. 1.
Jednání se zúčastnila Andrea Konečná, která provedla některé zastupitele po bytě. Další kroky
proběhnou po konzultaci s právními zástupci, aby se vše uvedlo do pořádku a v budoucnu nemohl
další nájemce požadovat žádné odstupné. Jednání se posunulo na další ZO.
3. Pošta
Č.j.: 118 – Katastrální úřad JMK, pracoviště Kyjov, informace o vyznačení plomby
Č.j.: 121 – Městský úřad Ždánice, stavební odbor, společný územní souhlas a souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru pro RD
Č.j.: 125 – Jan Konečný, Lovčice 201, žádost o převod pozemku
Č.j.: 127 – Ministerstvo životního prostředí, žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky s návrhem opatření
obecné povahy
Č.j.: 132 – Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8, zaslání smlouvy o užití Ortofota ČR
Č-j.: 133 – Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín, oznámení že v roce 2019 bude
revize knihovnických služeb v naši knihovně
Usnesení č. 140/19/Z6
ZO Lovčice bere na vědomí došlou poštu.
Hlasování: 9-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Ing. Lukáš Poláček, Monika Plachá
Proti: Zdržel se: 3. RD č.p. 101 na par. č. 763 a par. č. 764
Realitní kancelář LENS reality zveřejnila prodej rodinného domu v obci Lovčice č.p. 101, jedná se o
dům po panu Františkovi Světlíkovi, který je dle listu vlastnictví č. 1046 k datu 13.3.2019 ve
vlastnictví pana Světlíka. Dům se prodává kvůli zástavnímu právu exekutorskému podle § 69 a
exekučnímu řádu. Jedná se o RD č.p. 101 na pozemku KN par.č. 763 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 361 m2 a KN par. č. 764 ostatní plocha o výměře 189 m2.
Usnesení č. 141/19/Z6
ZO Lovčice schvaluje koupi rodinného domu v obci Lovčice č.p. 101, jedná se o dům po panu
Františkovi Světlíkovi, který je dle listu vlastnictví č. 1046 k datu 13.3.2019 ve vlastnictví pana
Světlíka. Dům se prodává kvůli zástavnímu právu exekutorskému podle § 69 a exekučnímu řádu.
Jedná se o RD č.p. 101 na pozemku KN par.č. 763 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 361 m2 a KN
par. č. 764 ostatní plocha o výměře 189 m2.
Hlasování: 9-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Ing. Lukáš Poláček, Monika Plachá
Proti: Zdržel se: -

5. Majetkové věci
5/1 Smlouva o dílo pro rok 2019 – 2021 uzavřená dle § 2586 a následujících občanského zákoníku
mezi obcí Lovčice, Lovčice 118, 696 39 Lovčice a Petr Brázda, Nová 1, Břeclav 690 02, Předmětem
smlouvy je provést sazbu a tisk zpravodaje uvedených parametrů A4, vazba V1, 16 stran, barevnost
4/4, papír KL 115g, 2 x ročně za 30,10 Kč/ks a při vyšším rozsahu stran za barevnost dvoustránky 4
Kč/ks.
Usnesení č. 142/19/Z6
ZO Lovčice schvaluje smlouvu o dílo pro rok 2019 – 2021 uzavřenou dle § 2586 a následujících
občanského zákoníku mezi obcí Lovčice, Lovčice 118, 696 39 Lovčice a Petr Brázda, Nová 1, Břeclav
690 02, Předmětem smlouvy je provést sazbu a tisk zpravodaje uvedených parametrů A4, vazba V1,
16 stran, barevnost 4/4, papír KL 115g, 2 x ročně za 30,10 Kč/ks a při vyšším rozsahu stran za
barevnost dvoustránky 4 Kč/ks.
Hlasování: 9-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Ing. Lukáš Poláček, Monika Plachá
Proti: Zdržel se: 5/2 Kupní smlouva uzavřená dle § 2079 a 2128 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Zuricher
Investment and Trade CZ s.r.o., Nerudova 209/10, Malá Strana, 11800 Praha 1, IČ: 05319480, zast.
jednatelem Lubomírem Novotným, nar. 20.8.1975, Geislerova 305/34, Brno, Židenice, jako
prodávajíc na straně jedné a Obec Lovčice, Lovčice 118, 69639 Lovčice, IČ:0028507, zast. starostou
obce Václavem Tvrdý, jako kupující na straně druhé.
Předmětem smlouvy je že prodávající touto smlouvou prodává kupující do jejího vlastnictví
nemovitosti blíže specifikované v čl. I. této smlouvy, tj. pozemek par.č. 763, zast. plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba č.p. 101, rod. dům, stojící na tomto pozemku, pozemek par.č. 764 ostatní
plocha vše zapsané na LV č. 1046 pro obec Lovčice, k.ú. Lovčice u Kyjova, okres Hodonín, vedené u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Kyjov za kupní cenu sjednanou
v článku III. této smlouvy a kupující předmětné nemovitosti kupuje a nabývá od prodávajícího z jeho
vlastnictví do svého vlastnictví s tím, že se za ně zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu,
sjednanou v článku III. této smlouvy.
Kupní cena za předmětné nemovitosti dle článku III. této smlouvy byla stanovena mezi prodávajícím a
kupující dohodou a činí částku ve výši 509 000,-Kč. Celou kupní cenu ve výši 509 000,- Kč uhradí
kupující prodávajícímu z vlastních zdrojů složením do advokátní úschovy advokátky JUDr. Marcely
Andrýskové, Hodonín, Masarykovo nám. 22 na zvláštní úschovní účet vedený u Uni Credit Bank
Czech republik and Slovakia a.s. č. 2108860036/2700, v.s. 152019, v termínu do 1.5.2019. Z
advokátní úschovy vyplatí advokátka částku ve výši 509 000,- Kč na bankovní účet prodávajícího č.
BÚ……………………… v termínu do 5 pracovních dnů od převodu vlastnického práva na kupující
na příslušném katastrálním úřadu. K vyplacení uvedené částky bude třeba předložit advokátce list
vlastnictví, na kterém bude uvedena kupující jako vlastník předmětných nemovitostí, a na kterém
nebudou váznout žádná zástavní práva a jiné omezení nemovitostí.
Usnesení č. 143/19/Z6
ZO Lovčice schvaluje kupní smlouvu uzavřenou dle § 2079 a 2128 a násl. občanského zákoníku č.
89/2012 Sb. mezi Zuricher Investment and Trade CZ s.r.o., Nerudova 209/10, Malá Strana, 11800
Praha 1, IČ: 05319480, zast. jednatelem Lubomírem Novotným, nar. 20.8.1975, Geislerova 305/34,
Brno, Židenice, jako prodávajíc na straně jedné a Obec Lovčice, Lovčice 118, 69639 Lovčice,
IČ:0028507, zast. starostou obce Václavem Tvrdý, jako kupující na straně druhé.
Předmětem smlouvy je že prodávající touto smlouvou prodává kupující do jejího vlastnictví
nemovitosti blíže specifikované v čl. I. této smlouvy, tj. pozemek par.č. 763, zast. plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba č.p. 101, rod. dům, stojící na tomto pozemku, pozemek par.č. 764 ostatní
plocha vše zapsané na LV č. 1046 pro obec Lovčice, k.ú. Lovčice u Kyjova, okres Hodonín, vedené u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Kyjov za kupní cenu sjednanou
v článku III. této smlouvy a kupující předmětné nemovitosti kupuje a nabývá od prodávajícího z jeho

vlastnictví do svého vlastnictví s tím, že se za ně zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu,
sjednanou v článku III. této smlouvy.
Kupní cena za předmětné nemovitosti dle článku III. této smlouvy byla stanovena mezi prodávajícím a
kupující dohodou a činí částku ve výši 509 000,-Kč. Celou kupní cenu ve výši 509 000,- Kč uhradí
kupující prodávajícímu z vlastních zdrojů složením do advokátní úschovy advokátky JUDr. Marcely
Andrýskové, Hodonín, Masarykovo nám. 22 na zvláštní úschovní účet vedený u Uni Credit Bank
Czech republik and Slovakia a.s. č. 2108860036/2700, v.s. 152019, v termínu do 1.5.2019. Z
advokátní úschovy vyplatí advokátka částku ve výši 509 000,- Kč na bankovní účet prodávajícího.
Hlasování: 9-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Ing. Lukáš Poláček, Monika Plachá
Proti: Zdržel se: 5/3 Smlouva o úschově finančních prostředků dle §2402 OZ
Zuricher Investment and Trade CZ s.r.o., Nerudova 209/10, Malá Strana, 11800 Praha 1, IČ:
05319480, zast. jednatelem Lubomírem Novotným, na straně jedné jako oprávněný - prodávající a
Obec Lovčice, Lovčice 118, 69639 Lovčice, IČ: 00285072 zast. starostou obce Václavem Tvrdým na
straně druhé, jako složitelka – kupující a JUDr. Marcela Andrýsková, advokát Ev. Č. 2462,
Masarykovo nám. 22, 695 01 Hodonín na straně třetí jako „schovatelka“
Výše uvedení účastníci mezi sebou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě
vzájemného konsensu smlouvu o úschově finančních prostředků. Mezi oprávněným jako prodávajícím
na straně jedné a složitelkou jako kupující na straně druhé byla uzavřena kupní smlouva, týkající se
prodeje nemovitostí – pozemku par.č. 763,zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 101, rod.
dům a pozemku par.č.1764, ostatní plocha, zapsáno na LV č. 1046 pro obec Lovčice, k.ú. Lovčice u
Kyjova, okres Hodonín, vše vedené u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Kyjov. Tato smlouva upravuje podmínky pro složení kupní ceny za předmětné nemovitosti
do advokátní úschovy. Úschova finančních prostředků: Schovatelka se touto smlouvou a v souladu s
kupní smlouvou zavazuje přijmout do své úschovy od složitelky finanční prostředky v celkové částce
509 000,- Kč a po jejich přijetí s nimi nakládat výlučně způsobem sjednaným v této smlouvě. Za
výplatu uschovaných prostředků nese schovatelka plnou odpovědnost. Složitelka se zavazuje částku
509 000,- Kč uhradit prodávajícímu z vlastních zdrojů složením do advokátní úschovy advokátky
JUDr. Andrýskové, na číslo zvláštního úschovního účtu u Uni Credit Bank a.s.č. 2108860036/2700,
v.s. 152019 v termínu do 1.5.2019. Z advokátka úschovy vyplatí advokátka složenou kupní cenu ve
výši 509 000,- Kč na bankovní účet oprávněného č. BÚ ……………v termínu do 5 pracovních dnů
ode dne zápisu vlastnického práva na kupující na katastrálním úřadu. K vyplacení této částky je třeba
předložit advokátce výpis z listu vlastnictví, na kterém bude uvedena kupující jako vlastník
předmětných nemovitostí a na kterém nebude váznou žádné zástavní právo a jiné zatížení nemovitostí.
Oprávněný i složitelka výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby schovatelka přijala do své úschovy
finanční prostředky v částce ve výši 509 000 ,- Kč. Advokátka se rovněž zavazuje přijmout do své
advokátní úschovy 1 originál řádně uzavřené předmětné kupní smlouvy na předmětné nemovitosti a
jedno vyhotovení všemi účastníky podepsaného originálu návrhu na vklad vlastnického práva
s vylepenou kolkovou známkou v hodnotě 1000,00 Kč a v souladu s Čl. VIII odst. 2 kupní smlouvy je
předložit na příslušný katastrální úřad. Náklady spojené se zřízením a vedením úschovního účtu nese
ze svého advokátka jako schovatelka, případný úrok je příjmem schovatelky.
Usnesení č. 144/19/Z6
ZO Lovčice schvaluje smlouvu o úschově finančních prostředků dle §2402 OZ mezi Zuricher
Investment and Trade CZ s.r.o., Nerudova 209/10, Malá Strana, 11800 Praha 1, IČ: 05319480, zast.
jednatelem Lubomírem Novotným, na straně jedné jako oprávněný - prodávající a Obec Lovčice,
Lovčice 118, 69639 Lovčice, IČ: 00285072 zast. starostou obce Václavem Tvrdým na straně druhé,
jako složitelka – kupující a JUDr. Marcela Andrýsková, advokát Ev. Č. 2462, Masarykovo nám. 22,
695 01 Hodonín na straně třetí jako „schovatelka“
Výše uvedení účastníci mezi sebou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě
vzájemného konsensu smlouvu o úschově finančních prostředků. Mezi oprávněným jako prodávajícím
na straně jedné a složitelkou jako kupující na straně druhé byla uzavřena kupní smlouva, týkající se

prodeje nemovitostí – pozemku par.č. 763,zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 101, rod.
dům a pozemku par.č.1764, ostatní plocha, zapsáno na LV č. 1046 pro obec Lovčice, k.ú. Lovčice u
Kyjova, okres Hodonín, vše vedené u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Kyjov. Tato smlouva upravuje podmínky pro složení kupní ceny za předmětné nemovitosti
do advokátní úschovy. Úschova finančních prostředků: Schovatelka se touto smlouvou a v souladu s
kupní smlouvou zavazuje přijmout do své úschovy od složitelky finanční prostředky v celkové částce
509 000,- Kč a po jejich přijetí s nimi nakládat výlučně způsobem sjednaným v této smlouvě. Za
výplatu uschovaných prostředků nese schovatelka plnou odpovědnost. Složitelka se zavazuje částku
509 000,- Kč uhradit prodávajícímu z vlastních zdrojů složením do advokátní úschovy advokátky
JUDr. Andrýskové, na číslo zvláštního úschovního účtu u Uni Credit Bank a.s.č. 2108860036/2700,
v.s. 152019 v termínu do 1.5.2019. Z advokátka úschovy vyplatí advokátka složenou kupní cenu ve
výši 509 000,- Kč na bankovní účet oprávněného č. BÚ ……………v termínu do 5 pracovních dnů
ode dne zápisu vlastnického práva na kupující na katastrálním úřadu. K vyplacení této částky je třeba
předložit advokátce výpis z listu vlastnictví, na kterém bude uvedena kupující jako vlastník
předmětných nemovitostí a na kterém nebude váznou žádné zástavní právo a jiné zatížení nemovitostí.
Oprávněný i složitelka výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby schovatelka přijala do své úschovy
finanční prostředky v částce ve výši 509 000 ,- Kč. Advokátka se rovněž zavazuje přijmout do své
advokátní úschovy 1 originál řádně uzavřené předmětné kupní smlouvy na předmětné nemovitosti a
jedno vyhotovení všemi účastníky podepsaného originálu návrhu na vklad vlastnického práva
s vylepenou kolkovou známkou v hodnotě 1000,00 Kč a v souladu s Čl. VIII odst. 2 kupní smlouvy je
předložit na příslušný katastrální úřad. Náklady spojené se zřízením a vedením úschovního účtu nese
ze svého advokátka jako schovatelka, případný úrok je příjmem schovatelky.
Hlasování: 9-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Ing. Lukáš Poláček, Monika Plachá
Proti: Zdržel se: 5/4 Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem uzavřená podle § 2079 a
následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi Obcí Lovčice,
Lovčice 118, 696 39 Lovčice, IČ: 00285072, jako prodávající a Jan Konečný, Lovčice 201, 696 39
Lovčice, RČ: 930712/4607, jako kupující. Předmětem kupní smlouvy je prodej pozemku par. č.
7938/10 ovocný sad o výměře 986 m2 zapsaného na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Kyjov, pro katastrální území Lovčice u Kyjova, obec
Lovčice, okres Hodonín. Cena pozemku je stanovena za dohodnutou cenu 211 990 Kč, která byla
uhrazena na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
Usnesení č. 145/19/Z6
ZO Lovčice schvaluje kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitostem uzavřená podle §
2079 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi Obcí
Lovčice, Lovčice 118, 696 39 Lovčice, IČ: 00285072, jako prodávající a Jan Konečný, Lovčice 201,
696 39 Lovčice, RČ: 930712/4607, jako kupující. Předmětem kupní smlouvy je prodej pozemku par.
č. 7938/10 ovocný sad o výměře 986 m2 zapsaného na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Kyjov, pro katastrální území Lovčice u Kyjova, obec
Lovčice, okres Hodonín. Cena pozemku je stanovena za dohodnutou cenu 211 990 Kč, která byla
uhrazena na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
Hlasování: 9-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Ing. Lukáš Poláček, Monika Plachá
Proti: Zdržel se: 5/5 Smlouva o užití Ortofota ČR mezi Zeměměřickým úřadem, Pod sídlištěm 1800/9, P. O. Box 21,
182 11 Praha 8, IČ: 60458500, jako úřad a Obec Lovčice, Lovčice 118, 696 39 Lovčice, IČ:
00285072, jako nabyvatel. Předmět smlouvy poskytnutí nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít

data ve formě digitálního produktu: Ortofoto České republiky (Ortofoto ČR) v rozsahu dle seznamu
výdejních jednotek v Příloze č. 1 této smlouvy
Usnesení č. 146/19/Z6
ZO Lovčice schvaluje smlouvu o užití Ortofota ČR mezi Zeměměřickým úřadem, Pod sídlištěm
1800/9, P. O. Box 21, 182 11 Praha 8, IČ: 60458500, jako úřad a Obec Lovčice, Lovčice 118, 696 39
Lovčice, IČ: 00285072, jako nabyvatel. Předmět smlouvy poskytnutí nabyvateli oprávnění k výkonu
práva užít data ve formě digitálního produktu: Ortofoto České republiky (Ortofoto ČR) v rozsahu
dle seznamu výdejních jednotek v Příloze č. 1 této smlouvy
Hlasování: 9-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Ing. Lukáš Poláček, Monika Plachá
Proti: Zdržel se: 6. Úprava rozpočtu č. 3/2019
Úprava rozpočtu č. 3/2019 obsahuje rozpočtová opatření č. 1 – 5.
Po provedené úpravě rozpočtu č. 3/2019 se rozpočtové výdaje zvyšují o částku 421.500 Kč.
Schodek činí 421.500 Kč.
Rozpočtové příjmy po provedené úpravě rozpočtu č. 3/2019 činí 14.477.800 Kč.
Rozpočtové výdaje po provedené úpravě rozpočtu č. 3/2019 činí 14.377.300 Kč.
Přebytek činí 100.500 Kč. Splátky z úvěru činí 1.079.000 Kč, financování - schodek 978.500 Kč.
Schodek bude uhrazen z přebytku minulých let
Usnesení č. 147/19/Z6
ZO Lovčice schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
ve znění pozdějších předpisů úpravu rozpočtu č. 3/2019.
Hlasování: 9-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Ing. Lukáš Poláček, Monika Plachá
Proti: Zdržel se: 7. Různé
7/1 Klimatická zeleň, pozvánka na seminář
7/2 Mapa Lovčic – umístění, návrh: u kostela, u KD po rekonstrukci
7/3 Stavební dozor na Energeticky úsporné opatření - KD Lovčice, cena bude dle zjištěných informací
mezi 40 – 60 tis. bez DPH.
Usnesení č. 148/19/Z6
ZO Lovčice schvaluje a ukládá starostovi obce zajistit stavební dozor na akci Energeticky úsporné
opatření - KD Lovčice v částce do 50 000 Kč bez DPH.
Hlasování: 9-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Ing. Lukáš Poláček, Monika Plachá
Proti: Zdržel se: 7/4 Úklid před domy po celé obci – hlavně Putánka
7/5 Ovocné stromy – výsadba v obci 30. 3. – brigáda – zastupitelé a spolky (2 členové za spolek) –
obec osloví spolky
Usnesení č. 149/19/Z6
ZO Lovčice schvaluje a ukládá starostovi obce zajistit a navrhnout výsadbu stromů na Rovinách,

v Žegrutě, v Záhumení a na krajině u JZD. Brigáda na výsadbu stromů bude 30.3.2019, které se bude
účastnit zastupitelstvo obce a 2 členové za každý spolek v obci.
Hlasování: 9-0-0
Pro: Václav Tvrdý, Mgr. Sylva Klimešová, Bc. Antonín Mlejnek, Bc. Karel Kovařík, Robert Maňa,
Jana Konečná, Josef Prygl, Ing. Lukáš Poláček, Monika Plachá
Proti: Zdržel se: 7/6 Čtvrtek 14.3 2019 – jednání Na Rovinách – 16:00 ohledně úpravy terénu a výsadby stromů.
7/8 Odbahnění poldru u chaty v Žegrutě – čekáme na povolení

8. Rekapitulace
Usnesení zrekapitulovala Mgr. Sylva Klimešová.

9. Závěr
Příští zasedání ZO bude ve středu po 20. dubnu 2019 v 18.00 hodin.
Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 19:45 hodin.

…….………………………..
Václav Tvrdý
starosta obce

………………………..
Monika Plachá
ověřovatel

Příloha: prezenční listina
úprava rozpočtu č. 3/2019

…………………………
Ing. Lukáš Poláček
ověřovatel

