Zápis ze 3. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 13. 3. 2015 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce Lomec a určil ověřovatele zápisu a zapisovatele.
•
•

ověřovatelé zápisu: Ladislav Hrdina, Václav Smolík
zapisovatel: Václav Kybic

Přítomno všech 9 členů zastupitelstva obce.
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 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 finančních prostředků na běžném
a termínovaném účtu a stavu akcií ve vlastnictví obce.
Dále přečetl rozpočtová opatření č. 8/14 a 1/15.
Bod č. 3 - Různé
Starosta obce navrhl, že by mohla obec od 1. 5. 2015 zaměstnat 2 pracovníky na veřejně prospěšné práce,
p. V. Smolíka a p. K. Peška. Oba by se stali zaměstnanci obce na půl roku. Mzdu včetně odvodů proplatí Úřad
práce, obec zajistí pouze ochranné pomůcky a nářadí. P. Kybic se dotázal, jestli obec bude zaměstnávat další lidi
jako doposud, a starosta odpověděl, že ano, protože stávající zaměstnanci vykonávají práci dobře a není nutné
s nimi ukončit spolupráci.
Návrh usnesení: Obec Lomec zaměstná pro veřejně prospěšné práce p. Václava Smolíka a p. Karla Peška.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení bylo schváleno.
Starosta obce se dozvěděl, že samovolně vzniká stavba na obecním pozemku p. č. 1 v k. ú. Novákovice, který
sousedí s pozemkem p. Hradského. Jedná se o stavbu parkoviště, část pozemku byla zastavěna plotovou zdí.
Starosta stavbu zastavil a pozval p. Hradského na zasedání zastupitelstva. P. Hradský dostal prostor k tomu, aby
obhájil své jednání.
P. Hradský vypověděl, že nevěděl, že se jedná o obecní pozemek. Proto by rád požádal zastupitelstvo o pronájem
pozemku, příp. o souhlas s umístěním stavby.
Starosta navrhl několik možných řešení:
- odstranění stavby,
- odkoupení celého pozemku nebo jeho části p. Hradským,
- dokončení stavby a předání do majetku obce.
P. Hrdina vznesl poznámku, že na takovou stavbu by mělo být stavební povolení.
Zastupitelé prodiskutovali navržená řešení a dohodli se na následujícím usnesení.

Návrh usnesení: Bude provedena výměna části pozemku p. č. 1 v k. ú. Novákovice mezi pozemkem
p. č. 254/1 v k. ú. Novákovice a plotovou zdí (vč. této zdi) za části pozemků p. č. 2/1 a 2/2 v k. ú.
Novákovice, které sousedí se silnicí na pozemku p. č. 316/3 v k. ú. Novákovice. Pokud by výměra nabízené
části pozemku na výměnu nestačila (1 : 1), bude zbytek doplacen p. Hradským. Část pozemku, na které
vzniká parkoviště, bude upravena p. Hradským dle požadavků obce. Náklady na celou akci (stavební
úpravy, zaměření, cenový odhad a další poplatky) uhradí p. Hradský.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Starosta obce informoval, že je třeba přizpůsobit nakládání s odpady podle novelizovaného zákona o odpadech.
Zastupitelé se dohodli, že obec nově pořídí nádobu na papír. Kovový odpad budou moci občané odvážet
do vybrané sběrny, se kterou obec uzavře dohodu. Dále se obec bude snažit získat dotaci na kompostéry
ke zpracování bioodpadu. Tyto kompostéry by poté nabídla bezplatně občanům.
Starosta informoval, že bylo požádáno o dotaci na opravu vodoteče v Lomci z PSOV PK.
Bod č. 4 – Diskuse
P. Martínková upozornila, že nedostává informace o změnách v matrice pro účely zpracování kroniky. Starosta
odpověděl, že obec bude čtvrtletně žádat o výpis z evidence obyvatel.
Bod č. 5 – Závěr
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Lomec.

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 13. 3. 2015 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
1/15 - zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
2/15 - 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.
3/15 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtová opatření 8/14 a 1/15.
4/15 - zastupitelstvo obce schválilo, že Obec Lomec zaměstná pro veřejně prospěšné práce p. Václava Smolíka
a p. Karla Peška.
(pro 7, proti 0, zdrželi se 2)
5/15 - zastupitelstvo obce vyslechlo informaci starosty obce, že samovolně vzniká stavba na obecním pozemku
p. č. 1 v k. ú. Novákovice, a odpověď p. Hradského, že nevěděl, že se jedná o obecní pozemek. Jde
o stavbu parkoviště, část pozemku byla zastavěna plotovou zdí. Zastupitelstvo se dohodlo, že bude
provedena výměna části pozemku p. č. 1 v k. ú. Novákovice mezi pozemkem p. č. 254/1 v k. ú.
Novákovice a plotovou zdí (vč. této zdi) za části pozemků p. č. 2/1 a 2/2 v k. ú. Novákovice, které sousedí
se silnicí na pozemku p. č. 316/3 v k. ú. Novákovice. Pokud by výměra nabízené části pozemku na
výměnu nestačila (1 : 1), bude zbytek doplacen p. Hradským. Část pozemku, na které vzniká parkoviště,
bude upravena p. Hradským dle požadavků obce. Náklady na celou akci (stavební úpravy, zaměření,
cenový odhad a další poplatky) uhradí p. Hradský.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
6/15 - zastupitelstvo obce vyslechlo informaci starosty obce, že je třeba přizpůsobit nakládání s odpady podle
novelizovaného zákona o odpadech, a dohodlo se, že obec nově pořídí nádobu na papír. Kovový odpad
budou moci občané odvážet do vybrané sběrny, se kterou obec uzavře dohodu. Dále se obec bude snažit
získat dotaci na kompostéry ke zpracování bioodpadu. Tyto kompostéry by poté nabídla bezplatně
občanům.
7/15 - zastupitelstvo obce vyslechlo informaci starosty obce, že byla podána žádost o dotaci z PSOV PK
na opravu vodoteče v Lomci.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce Lomec.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

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

……………………………………..
Ladislav Hrdina

……………………………………..
Václav Smolík

