Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 21. 6. 2013 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce Lomec a určil ověřovatele zápisu a zapisovatele.
•
•

ověřovatelé zápisu: Ladislav Hrdina, Václav Skála
zapisovatel: Václav Kybic

Přítomno všech 9 členů zastupitelstva obce.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Finanční hospodaření obce
Projednání a schválení závěrečného účtu a účetní závěrky
Různé
Diskuse
Závěr

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 2 - Finanční hospodaření obce
Starosta obce informoval o finančním hospodaření obce a o stavech prostředků na běžném a termínovaném účtu
a stavu akcií ve vlastnictví obce a odprezentoval rozpočtová opatření 3/13, 4/13 a 5/13.
Bod č. 3 - Projednání a schválení závěrečného účtu a účetní závěrky
Starosta obce odprezentoval závěrečný účet, účetní závěrku a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Lomec za rok 2012 bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Lomec za rok 2012.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 4 - Různé
Starosta informoval, že proběhlo odkoupení rybníka, parcelní číslo 73/1 v k.ú. Lomec, a je dán návrh na zápis do
katastru nemovitostí o převodu do vlastnictví obce. Cena byla 100 000 Kč.
Starosta ustanovil povodňovou komisi ve složení: Kalista J., Kybic V., Skála V. a Smolík V.
Starosta informoval, že obec obdržela nabídku na zařazení obcí Lomec a Novákovice do kreslené mapy, která je
v současné době vytvářena. V případě, že se obec bude podílet na mapě finančně, budou Lomec a Novákovice
zvýrazněny.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podílet se finančně na tvorbě kreslené mapy.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 8, zdrželi se 1.
Usnesení nebylo schváleno.
Dále starosta informoval, že proběhl úspěšný společenský večer s účastí cca 45 lidí.
Starosta informoval, že proběhlo stavění máje v Lomci a v Novákovicích. V Novákovicích toto proběhlo jako
soukromá akce.

Starosta oznámil, že při všech v budoucnu konaných akcích na veřejných pozemcích bude vyžadovat, aby se
postupovalo dle Shromažďovacího zákona.
Starosta informoval, že byl verbálně napaden při akci stavění máje v Novákovicích občanem p. Aichingerem
1. 5. 2013 v čase cca 1:30.
Bod č. 5 – Diskuse
P. Aichinger se dotázal, jak je to s údržbou rybníka, hlavně se sečením trávy. Starosta odpověděl, že si není jistý,
jestli tuto povinnost má nájemce rybníka. Slíbil, že to zjistí a zjedná nápravu.
V rámci diskuse zazněl dotaz, zda by mohla být opravena značka na příjezdu do Novákovic od Janovic nad
Úhlavou. Starosta odpověděl, že je plánována výměna všech značek v obou obcích.
P. Aichinger se dotázal, zda se bude realizovat rozšíření veřejného osvětlení při cestě z Novákovic k hlavní
silnici. Starosta odpověděl, že vše proběhne letos dle projektové dokumentace.
Na dotaz, jak je financována údržba zeleně, odpověděl starosta, že obec financuje jak benzín, tak odměnu
pracovníka, který se o zeleň stará.
Dále zazněl dotaz p. Aichingera, zda lze porazit stromy při cestě z Novákovic k hlavní silnici. Starosta
odpověděl, že toto nebylo řešeno.
Bod č. 6 – Závěr
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Lomec.

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 21. 6. 2013 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
14/13 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty obce o stavu finančních prostředků obce
na běžném a termínovaném účtu a stavu akcií ve vlastnictví obce.
15/13 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtová opatření 3/13, 4/13 a 5/13.
16/13 - zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce Lomec za rok 2012 bez výhrad.
17/13 - zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce Lomec za rok 2012.
18/13 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty, že proběhlo odkoupení rybníka, parcelní číslo
73/1 v k.ú. Lomec, a je dán návrh na zápis do katastru nemovitostí o převodu do vlastnictví obce.
19/13 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí povodňovou komisi ve složení: Kalista J., Kybic V., Skála V.
a Smolík V.
20/13 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty, že obec obdržela nabídku na zařazení obcí
Lomec a Novákovice do kreslené mapy, která je v současné době vytvářena. Zastupitelstvo obce
neschválilo podílet se finančně na tvorbě kreslené mapy.
21/13 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty, že proběhl úspěšný společenský večer s účastí
cca 45 lidí.
22/13 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty, že proběhlo stavění máje v Lomci a
v Novákovicích. V Novákovicích toto proběhlo jako soukromá akce.
23/13 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty, že při všech v budoucnu konaných akcích
na veřejných pozemcích bude vyžadováno, aby se postupovalo dle Shromažďovacího zákona.
24/13 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty, že byl verbálně napaden při akci stavění máje
v Novákovicích občanem p. Aichingerem 1. 5. 2013 v čase cca 1:30.
25/13 - zastupitelstvo obce vyslechlo dotaz p. Aichingera, jak je to s údržbou rybníka, hlavně se sečením trávy,
a odpověď starosty, že si není jistý, jestli tuto povinnost má nájemce rybníka a že to zjistí a zjedná
nápravu.
26/13 - zastupitelstvo obce vyslechlo dotaz, zda by mohla být opravena značka na příjezdu do Novákovic
od Janovic nad Úhlavou, a odpověď starosty, že je plánována výměna všech značek v obou obcích.
27/13 - zastupitelstvo obce vyslechlo dotaz p. Aichingera, zda se bude realizovat rozšíření veřejného osvětlení
při cestě z Novákovic k hlavní silnici, a odpověď starosty, že vše proběhne letos dle projektové
dokumentace.
28/13 - zastupitelstvo obce vyslechlo dotaz, jak je financována údržba zeleně, a odpověď starosty, že obec
financuje jak benzín, tak odměnu pracovníka, který se o zeleň stará.
29/13 - zastupitelstvo obce vyslechlo dotaz p. Aichingera, zda lze porazit stromy při cestě z Novákovic k hlavní
silnici, a odpověď starosty, že toto nebylo řešeno.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Lomec.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

……………………………………..
starosta obce
František Skála

Ověřovatelé zápisu:
……………………………………..
Ladislav Hrdina

……………………………………..
Václav Skála

