Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 21. 3. 2014 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce Lomec a určil ověřovatele zápisu a zapisovatele.
•
•

ověřovatelé zápisu: Martin Novotný, Václav Smolík
zapisovatel: Václav Kybic

Přítomno všech 9 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce přidalo do programu bod: Pronájem obecního pozemku.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Finanční hospodaření obce
Oprava komunikace v Novákovicích
Pronájem obecního pozemku
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 rozpočtové opatření 1/14.
Bod č. 3 – Oprava komunikace v Novákovicích
Starosta obce informoval, že obci byla přidělena dotace z PSOV PK na opravu příjezdové komunikace do obce
Novákovice ve směru od Klatov. Bude se jednat o položení nového asfaltového povrchu. Komunikace se nachází
částečně na parcele 305/2 v k.ú. Novákovice, která je ve vlastnictví obce Lomec, a částečně na pozemcích
soukromých vlastníků. Jedná se o parcely 42/2, 40/2, 39/2 a 39/5, všechny v k.ú. Novákovice. Proto je potřeba
jednat s těmito vlastníky o možnosti převedení do majetku obce. Pro obec je přijatelná jedna ze 3 variant:
- odkup za 80 Kč/m2,
- výměna za jiný obecní pozemek (obec nabízí k jednání jakýkoli pozemek z majetku obce kromě
komunikací, nádvoří a pozemků v CHKO Luňáky v přibližně stejné výměře),
- darování obci.
P. Martínková se vyjádřila, že pro ně je zajímavá výměna nebo prodej. Do konce měsíce března starosta svolá
schůzku s majiteli dotčených pozemků.
Bod č. 4 – Pronájem obecního pozemku
P. Jelínková požádala zastupitelstvo obce, zda by si mohla pronajmout obecní pozemek, parcelní číslo 57/1
v k.ú. Lomec. Jedná se o bývalou cestu na Lipovku. Nabízí její rekonstrukci za účelem parkování a přidání
závory kvůli přístupu na její sousedící pozemek. Vzhledem k tomu, že pozemek v současnosti využívají
i majitelé jiných pozemků pro přístup k nim, je potřeba se domluvit s majiteli těchto dotčených pozemků. Až
poté zastupitelstvo rozhodne o možném pronájmu.
Bod č. 5 – Různé
Starosta informoval, že v prosinci proběhl zápis vloni odkoupeného rybníka do katastru nemovitostí. Starosta
obce požádal p. Tägla o nabídku na rekonstrukci tohoto rybníka. Nabídka obsahuje vypracování kompletní
projektové dokumentace a její maximální cena bude 49 500 Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zadání vypracování kompletní projektové dokumentace
na rekonstrukci rybníka v Lomci na návsi p. Täglovi.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Starosta informoval, že společenský večer proběhne 12. 4. 2014.
Bod č. 6 – Diskuse
Nikdo se nepřihlásil.
Bod č. 7 – Závěr
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Lomec.

Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 21. 3. 2014 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
1/14 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty obce o stavu finančních prostředků obce
na běžném a termínovaném účtu a stavu akcií ve vlastnictví obce.
2/14 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření 1/14.
3/14 - zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty obce, že obci byla přidělena dotace z PSOV PK na
opravu příjezdové komunikace do obce Novákovice ve směru od Klatov a že je nutné jednat s majiteli
pozemků na parcelách 42/2, 40/2, 39/2 a 39/5 v k.ú. Novákovice o možnosti převedení pozemků do
majetku obce. Dále pověřilo starostu svolat do konce měsíce března schůzku s majiteli dotčených
pozemků.
4/14 - zastupitelstvo obce vyslechlo požadavek p. Jelínkové, zda by si mohla pronajmout obecní pozemek,
parcelní číslo 57/1 v k.ú. Lomec. Nabízí jeho rekonstrukci za účelem parkování a přidání závory kvůli
přístupu na její sousedící pozemek. Vzhledem k tomu, že pozemek v současnosti využívají i majitelé
jiných pozemků pro přístup k nim, je potřeba se domluvit s majiteli těchto dotčených pozemků. Až poté
zastupitelstvo rozhodne o možném pronájmu.
5/14 - zastupitelstvo obce schválilo zadání vypracování kompletní projektové dokumentace na rekonstrukci
rybníka v Lomci na návsi p. Täglovi v maximální ceně 49 500 Kč.
6/14 – zastupitelstvo obce vyslechlo informaci starosty, že společenský večer proběhne 12. 4. 2014.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Lomec.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

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

Ověřovatelé zápisu:

……………………………………..
Martin Novotný

……………………………………..
Václav Smolík

