Zápis ze 3. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 15. 4. 2011 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce Lomec a určil ověřovatele zápisu a zapisovatele.
•
•

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

Přítomno 8 členů zastupitelstva obce, omluvil se 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 odprezentoval informaci o stavu finančních prostředků obce.

Bod č. 3 – Různé
• starosta informoval o poradě zastupitelů, která proběhla na konci ledna 2011. Na té bylo dohodnuto, že obec
podá žádost o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na dopracování stávajícího
územního plánu nebo na vytvoření nového územního plánu. Později se ovšem zjistilo, že o dotaci nelze
žádat z důvodu neexistence návrhu územního plánu
•

pan Martin Novotný navrhl zpracovat vše potřebné do konce roku 2011, aby byla lepší připravenost pro
případné podání žádosti o dotaci na vytvoření nového územního plánu v roce 2012

•

všichni zastupitelé zjistí, co je potřeba k vytvoření nového územního plánu, do příštího zasedání
zastupitelstva obce

•

zastupitelstvo obce schvalovalo řád budovy OÚ, který je platný od 1. 5. 2011.
Návrh usnesení: Celá garáž, kancelář, chodby a bývalá zasedací místnost jsou nekuřácké trvale.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení: Velký sál je nekuřácký trvale.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 4, zdrželi se 0.
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení: Velký sál je nekuřácký pro všechny veřejné akce.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

•

starosta zjistí do příštího zasedání zastupitelstva, zda lze vybírat poplatky za pronájem sálu

Bod č. 4 – Diskuse
• starosta informoval, že 30. 4. 2011 bude obcí Lomec projíždět rally v průběhu celého dne, cca do 17:00
•

dále bylo navrženo, že by bylo potřeba pořídit menší traktor na úpravu obecních travnatých ploch. Starosta
zjistí do příštího zasedání zastupitelstva obce možnosti

•

pan Míšek informoval, že poslední květnovou sobotu proběhne okrsková hasičská soutěž

Bod č. 5 – Závěr
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Lomec.

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 15. 4. 2011 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
1/11 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty obce o stavu finančních prostředků obce.
2/11 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty obce o poradě zastupitelů, která proběhla na
konci ledna 2011. Na té bylo dohodnuto, že obec podá žádost o dotaci z Programu stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje na dopracování stávajícího územního plánu nebo na vytvoření nového
územního plánu. Později se ovšem zjistilo, že o dotaci nelze žádat z důvodu neexistence návrhu územního
plánu.
3/11 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí návrh pana Martina Novotného zpracovat vše potřebné do konce
roku 2011, aby byla lepší připravenost pro případné podání žádosti o dotaci na vytvoření nového
územního plánu v roce 2012.
4/11 - zastupitelstvo obce uložilo všem zastupitelům zjistit, co je potřeba k vytvoření nového územního plánu,
do příštího zasedání zastupitelstva obce.
5/11 - zastupitelstvo obce schválilo řád budovy OÚ, který je platný od 1. 5. 2011. Bylo schváleno, že celá
garáž, kancelář, chodby a bývalá zasedací místnost jsou nekuřácké trvale, velký sál je nekuřácký pro
všechny veřejné akce.
6/11 - zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce zjistit do příštího zasedání zastupitelstva, zda lze vybírat
poplatky za pronájem sálu.
7/11 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty obce, že 30. 4. 2011 bude obcí Lomec projíždět
rally v průběhu celého dne, cca do 17:00.
8/11 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí návrh, že by bylo potřeba pořídit menší traktor na úpravu obecních
travnatých ploch.
9/11 - zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce zjistit do příštího zasedání zastupitelstva obce možnosti
pořízení menšího traktoru.
10/11 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci pana Míška, že poslední květnovou sobotu proběhne
okrsková hasičská soutěž.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení ze 3. zasedání obce Lomec.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

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

Ověřovatelé zápisu:

……………………………………..
Václav Skála

……………………………………..
Martin Novotný

