Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 26. 9. 2013 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce Lomec a určil ověřovatele zápisu a zapisovatele.
•
•

ověřovatelé zápisu: Václav Skála, Jindřich Kalista
zapisovatel: Václav Kybic

Přítomno 8 členů zastupitelstva obce, nepřítomen a omluven Ladislav Hrdina
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Finanční hospodaření obce
Různé
Diskuse
Závěr

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 8, 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 rozpočtové opatření 6/13.
Bod č. 3 - Různé
Starosta informoval, že se zúčastnil porady starostů ve Švihově.
Starosta informoval o průběhu akce rozšíření veřejného osvětlení. V Lomci tato akce probíhá bez problémů.
V Novákovicích se vyskytl problém s ochranným pásmem telekomunikačních kabelů. Byla podána žádost
o jejich zaměření a po zaměření se rozhodne, kudy kabel povede. Montáž sloupů provede firma Šimáček, montáž
světel firma z Janovic.
Starosta informoval, že 2. 11. 2013 bude přistaven velkoobjemový kontejner v Lomci.
Bod č. 4 – Diskuse
P. Martínková se dotázala, kdy dostane slíbené změny v registru osob. Starosta odpověděl, že nové změny jí
bude předávat pokaždé, jak je dostane, a staré změny dohledá.
Dále vznesla připomínku, že stále není instalována nová značka na příjezdu do Novákovic. Starosta odpověděl,
že se na tom pracuje.
A dále upozornila, že stále není vyčištěna fasáda kapličky v Novákovicích.
Bod č. 5 – Závěr
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Lomec.

Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 26. 9. 2013 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
30/13 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty obce o stavu finančních prostředků obce
na běžném a termínovaném účtu a stavu akcií ve vlastnictví obce.
31/13 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření 6/13.
32/13 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty, že se zúčastnil porady starostů ve Švihově.
33/13 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty o průběhu akce rozšíření veřejného osvětlení.
V Lomci tato akce probíhá bez problémů. V Novákovicích se vyskytl problém s ochranným pásmem
telekomunikačních kabelů. Byla podána žádost o jejich zaměření a po zaměření se rozhodne, kudy kabel
povede.
34/13 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty, že 2. 11. 2013 bude přistaven velkoobjemový
kontejner v Lomci.
35/13 - zastupitelstvo obce vyslechlo dotaz p. Martínkové, kdy dostane slíbené změny v registru osob a odpověď
starosty, že nové změny ji bude předávat pokaždé, jak je dostane, a staré změny dohledá.
36/13 - zastupitelstvo obce vyslechlo připomínku p. Martínkové, že stále není instalována nová značka
na příjezdu do Novákovic a odpověď starosty, že se na tom pracuje.
37/13 - zastupitelstvo obce vyslechlo připomínku p. Martínkové, že stále není vyčištěna fasáda kapličky
v Novákovicích.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Lomec.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

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

Ověřovatelé zápisu:

……………………………………..
Václav Skála

……………………………………..
Jindřich Kalista

