Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 23. 9. 2014 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce Lomec a určil ověřovatele zápisu a zapisovatele.
•
•

ověřovatelé zápisu: Ladislav Hrdina, Martin Novotný
zapisovatel: Václav Kybic

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

Zahájení
Výběr nejvýhodnější nabídky na rekonstrukci silnice v Novákovicích
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 - Výběr nejvýhodnější nabídky na rekonstrukci silnice v Novákovicích
Starosta oznámil, že obec obdržela 3 nabídky na rekonstrukci silnice v Novákovicích. Všechny nabídky splnily
podmínku balené technologie a jejich cena neobsahuje ořez krajnice.
Podané nabídky:
- Silnice Klatovy a.s.
- Lesní stavby s.r.o., Nýrsko
- Silnice Horšovský Týn a.s.

701 818,20 Kč vč. DPH,
752 802,00 Kč vč. DPH,
771 616,00 Kč vč. DPH.

Jako nejvýhodnější nabídku vybralo zastupitelstvo nabídku od podniku Silnice Klatovy a.s.
Bod č. 3 – Různé
Starosta obce informoval, že pokračuje rozšiřování osvětlení v Lomci. Dále odprezentoval rozpočtová opatření
č. 4/14 a 5/14.
Bod č. 4 – Diskuse
P. Šauer se dotázal, zda by se nemohlo uvažovat o připojení obce Novákovice na vodovod z Nýrska, protože
voda v jeho studni není kvalitní. Stejný problém mají i další občané v Novákovicích. Starosta odpověděl,
že tento problém byl řešen před cca 10 lety. V té době o výše zmíněné řešení nebyl zájem. Je možné,
že se situace od té doby změnila, a proto budou zastupitelé sledovat možnosti řešení této situace a možnosti
financování ve střednědobém horizontu.
Bod č. 5 – Závěr
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Lomec.

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 23. 9. 2014 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
20/14 - zastupitelstvo obce vybralo jako nejvýhodnější nabídku na rekonstrukci silnice v Novákovicích nabídku
od podniku Silnice Klatovy a.s.
21/14 - zastupitelstvo obce vyslechlo informaci starosty obce, že pokračuje rozšiřování osvětlení v Lomci.
22/14 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 4/14 a 5/14.
23/14 - zastupitelstvo obce vyslechlo dotaz P. Šauera, zda je možné uvažovat o připojení obce Novákovice na
vodovod z Nýrska, a odpověď starosty, že bude situace sledována a řešena ve střednědobém horizontu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Lomec.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

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

Ověřovatelé zápisu:

……………………………………..
Ladislav Hrdina

……………………………………..
Martin Novotný

