Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 19. 12. 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, Pavel Müller
zapisovatel: Václav Kybic

Přítomno 8 členů zastupitelstva obce.
Omluven Martin Novotný.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Finanční hospodaření obce
Schválení finančního rozpočtu obce na rok 2015
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 finančních prostředků na běžném
a termínovaném účtu a stavu akcií ve vlastnictví obce.

Bod č. 3 – Schválení finančního rozpočtu obce na rok 2015
Starosta obce představil návrh rozpočtu obce na rok 2015, který zpracovala p. účetní. Zastupitelé prodiskutovali
rozpočet a dohodli se, že do návrhu nebudou zasahovat. Dále přečetl rozpočtový výhled na roky 2015 - 2017.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh finančního rozpočtu na rok 2015 beze změn. Rozpočet
je schválen jako vyrovnaný. Příjmy činí 1 240 400 Kč a výdaje též 1 240 400 Kč.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled na roky 2015 - 2017.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Dále starosta oznámil, že je třeba přesunout finance v rámci stávajícího rozpočtu kvůli financování opravy
silnice v Novákovicích, a to následujícím způsobem:
2341 5171 odbahnění rybníka
3113 5321 příspěvek ZŠ
2212 5171 oprava silnice v Novákovicích

– 435 000 Kč (nebude realizováno v letošním roce)
– 60 000 Kč (obec už neplatí příspěvky na ZŠ)
+ 702 000 Kč

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo přesun prostředků v rámci rozpočtu obce na opravu silnice
v Novákovicích ve výši 702 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Bod č. 4 - Různé
Na zasedání přišel p. Špirk s přítelkyní. Má zájem o odkup pozemků od p. Papeže. Chce znát stanovisko
zastupitelstva obce na odkup pozemků a zahájení stavby na těchto pozemcích. Zastupitelé se dohodnou a starosta
pak stanovisko sdělí p. Špirkovi. Zastupitelstvo se dohodlo, že stanovisko je stejné jako v případě p. Papeže.
Starosta představil rozpočtové opatření 7/14 a zastupitelstvo obce ho vzalo na vědomí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření do výše 50 000 Kč na jedno rozpočtové opatření, jsou-li vyvolaná organizačními změnami
na obecním úřadě, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech :
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj
k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou
výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci
starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jeho
stručném odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Bod č. 5 – Diskuse
Nikdo se nepřihlásil.

Bod č. 6 – Závěr
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Lomec.

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 19. 12. 2014 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
42/14 - zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
43/14 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty o finančním hospodaření obce a o stavech
finančních prostředků na běžném a termínovaném účtu a stavu akcií ve vlastnictví obce.
44/14 - zastupitelstvo obce schválilo návrh finančního rozpočtu na rok 2015 dle návrhu od p. účetní beze změn.
Rozpočet je schválen jako vyrovnaný. Příjmy činí 1 240 400 Kč a výdaje též 1 240 400 Kč.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
45/14 - zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled na roky 2015 - 2017.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
46/14 - zastupitelstvo obce schválilo přesun prostředků v rámci rozpočtu obce na opravu silnice v Novákovicích
ve výši 702 000 Kč.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
47/14 - zastupitelstvo obce vyslechlo dotaz p. Špirka. Má zájem o odkup pozemků od p. Papeže a chce znát
stanovisko zastupitelstva obce. Zastupitelstvo se dohodlo, že stanovisko je stejné jako v případě p. Papeže
a pověřilo starostu obce, aby toto stanovisko sdělil p. Špirkovi.
48/14 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření 7/14.
49/14 - zastupitelstvo obce stanovilo v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše
50 000 Kč na jedno rozpočtové opatření, jsou-li vyvolaná organizačními změnami na obecním úřadě,
pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Lomec.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

……………………………………..
starosta obce
František Skála
Ověřovatelé zápisu:

……………………………………..
Ladislav Hrdina

……………………………………..
Pavel Müller

