Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 26. 6. 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 8 členů zastupitelstva obce, omluven Václav Skála.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Finanční hospodaření obce
Projednání auditu za rok 2014, schválení závěrečného účtu, účetní závěrky a výsledku hospodaření
za rok 2014
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.
Dále přečetl rozpočtová opatření č. 2/15 a 3/15.

Bod č. 3 – Projednání auditu za rok 2014, schválení závěrečného účtu, účetní závěrky a výsledku
hospodaření za rok 2014
Starosta odprezentoval výsledek auditu, závěrečný účet, účetní uzávěrku a výsledek hospodaření za rok 2014
a navrhl následující usnesení:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Lomec za rok 2014 s výhradou chyb
a nedostatků uvedených ve zprávě o přezkoumání hospodaření obce a ukládá starostovi obce zajistit
včasné podání žádosti o přezkoumání hospodaření. Zároveň bere na vědomí, že žádost o audit r. 2015 byla
odeslána na KÚ PK dne 7. 5. 2015.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku obce Lomec za rok 2014 bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Bod č. 4 – Různé
Starosta obce informoval o průběhu zpracování projektu rybníka v Lomci. P. projektant stanovil výšku hladiny
a oznámil, že bude možné podat žádost o dotaci. Bylo by však potřeba získat pozemek, který bezprostředně
sousedí s rybníkem a je majetkem Státního statku Jeneč. Jedná se o pozemek p. č. 267/1 v k. ú.
Lomec. Na většině pozemku se nachází silnice, ale na části rybník. Starosta jednal se zástupkyní majitele
a dohodl se, že nechá vypracovat znalecký posudek. Dle tohoto posudku je cena pozemku 96 850 Kč.
Starosta dostal dopis od Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, kde je uvedeno, že probíhá jednání
o bezúplatném převodu pozemků od Státního statku Jeneč. Dopis obsahoval dotaz, zda se obec Lomec připojí
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k žádosti o převedení pozemků, které se nacházejí na území obce Lomec. Starosta odpověděl, že se k této žádosti
obec Lomec připojí.
Starosta obce informoval, že p. Hradský nechal zaměřit část pozemku p. č. 1 v k. ú. Novákovice, viz. usnesení
5/15, ale že by nebylo vhodné realizovat výměnu za část jiného pozemku p. Hradského. Proto by navrhl, aby
se zaměřená část pozemku p. č. 1 v k. ú. Novákovice p. Hradskému odprodala. Zastupitelé prodiskutovali tuto
možnost a vzniklo následující usnesení.
Návrh usnesení: Obec Lomec odprodá část pozemku p. č. 1 v k. ú. Novákovice mezi pozemkem p. č. 254/1
v k. ú. Novákovice a plotovou zdí (vč. této zdi).
Výsledek hlasování: pro 4, proti 3, zdrželi se 1.
Usnesení bylo schváleno.
P. Martínková vznesla dotaz, že se dozvěděla o prodeji stavebních pozemků p. Vávrovou. U prodeje je uvedeno,
že obec Lomec souhlasí se stavbou na těchto pozemcích. Starosta odpověděl, že souhlas p. Vávrové nedal.
Jen jí oznámil, že obec nikomu neklade překážky.
Starosta obce informoval, že co se týká nakládání s bioodpady, město Klatovy bude mít velký kompostér.
Občané budou moci vozit bioodpad do Klatov. Kontejner na papír má obec možnost buď zakoupit nebo
pronajmout. Zastupitelé se usnesli, že si obec kontejner pronajme.
Návrh usnesení: Obec Lomec si pronajme kontejner na papír.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Starosta obce informoval, že se k němu dostala stížnost, že voda v Lomci je nepitná. Proto nechal udělat
nezávislý rozbor. Z něho vyplývá, že voda v Lomci je v naprostém pořádku.
Starosta obce informoval, že bylo vybráno divadelní představení pro občany obce Lomec. Bude to představení
„Bytná na zabití“ dne 19. 9. 2015 ve Vinohradském divadle v Praze.
Starosta obce informoval, že je nutné schválit dotaci z ÚP na veřejně prospěšné práce a výdaje na mzdy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje následující dotaci z ÚP na veřejně prospěšné práce a výdaje
na mzdy:
dotace od ÚP
90 000 Kč
pol. 4116
mzdy veřejně prospěšné práce
66 600 Kč
par. 3745, pol. 5011
odvod SP
17 000 Kč
par. 3745, pol. 5031
odvod ZP
6 000 Kč
par. 3745, pol. 5032
zákonné pojištění kooperativa
400 Kč
par. 3745, pol. 5038
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 5 – Diskuse
P. Kybic vznesl dotaz, jestli by mohli pracovníci na veřejně prospěšné práce vysekat pozemek naproti
p. Vávrové a opravit propusť pod silnicí za p. Vávrovou směrem ke Kubíkům. Starosta odpověděl, že se pokusí
to zajistit.
P. Kybic vznesl stížnost, se kterou se na něj obrátil p. Aichinger, že se před jeho domem začíná drolit povrch
nové silnice. Starosta zavolá zhotoviteli díla a zjistí, zda je možné toto reklamovat.

Bod č. 6 – Závěr
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Lomec.
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Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 26. 6. 2015 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
8/15 - zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
9/15 - 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.
10/15 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtová opatření 2/15 a 3/15.
11/15 - zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce Lomec za rok 2014 s výhradou chyb a nedostatků
uvedených ve zprávě o přezkoumání hospodaření obce a uložilo starostovi obce zajistit včasné podání
žádosti o přezkoumání hospodaření, zároveň vzalo na vědomí, že žádost o audit r. 2015 byla odeslána
na KÚ PK dne 7. 5. 2015.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
12/15 - zastupitelstvo obce schválilo účetní uzávěrku obce Lomec za rok 2014 bez výhrad.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
13/15 - zastupitelstvo obce vyslechlo informaci starosty o průběhu zpracování projektu rybníka v Lomci,
o potřebě získat pozemek p. č. 267/1 v k. ú. Lomec, který má možnost obec odkoupit za 96 850 Kč nebo
může vyčkat na jednání Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, které se snaží získat pozemky od Státního
statku Jeneč pro obce bezplatně.
14/15 - zastupitelstvo obce vyslechlo informaci starosty, že p. Hradský nechal zaměřit část pozemku p. č. 1
v k. ú. Novákovice, viz. usnesení 5/15, ale že by nebylo vhodné realizovat výměnu za část jiného pozemku
p. Hradského. Zastupitelstvo se usneslo, že obec Lomec odprodá část pozemku p. č. 1 v k. ú. Novákovice
mezi pozemkem p. č. 254/1 v k. ú. Novákovice a plotovou zdí (vč. této zdi).
(pro 4, proti 3, zdrželi se 1)
15/15 - zastupitelstvo obce vyslechlo dotaz p. Martínkové, že se dozvěděla o prodeji stavebních pozemků
p. Vávrovou. U prodeje je uvedeno, že obec Lomec souhlasí se stavbou na těchto pozemcích. Starosta
odpověděl, že souhlas p. Vávrové nedal. Jen ji oznámil, že obec nikomu neklade překážky.
16/15 - zastupitelstvo obce vyslechlo informaci starosty, že co se týká nakládání s bioodpady, město Klatovy
bude mít velký kompostér. Občané budou moci vozit bioodpad do Klatov.
17/15 - zastupitelstvo obce se usneslo, že si obec Lomec pronajme kontejner na papír.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
18/15 - zastupitelstvo obce vyslechlo informaci starosty, že se k němu dostala stížnost, že voda v Lomci
je nepitná. Proto nechal udělat nezávislý rozbor. Z něho vyplývá, že voda v Lomci je v naprostém
pořádku.
19/15 - zastupitelstvo obce schválilo dotaci z ÚP na veřejně prospěšné práce a výdaje na mzdy:
dotace od ÚP
90 000 Kč
pol. 4116
mzdy veřejně prospěšné práce
66 600 Kč
par. 3745, pol. 5011
odvod SP
17 000 Kč
par. 3745, pol. 5031
odvod ZP
6 000 Kč
par. 3745, pol. 5032
zákonné pojištění kooperativa
400 Kč
par. 3745, pol. 5038
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
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20/15 - zastupitelstvo obce vyslechlo dotaz p. Kybice, jestli by mohli pracovníci na veřejně prospěšné práce
vysekat pozemek naproti p. Vávrové a opravit propusť pod silnicí za p. Vávrovou směrem ke Kubíkům,
a odpověď starosty, že se pokusí to zajistit.
21/15 - zastupitelstvo obce vyslechlo dotaz p. Kybice, že se na něj obrátil p. Aichinger, před jehož domem
se začíná drolit povrch nové silnice, a odpověď starosty, že zavolá zhotoviteli díla a zjistí, zda je možné
toto reklamovat.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lomec.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

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

……………………………………..
Ladislav Hrdina

……………………………………..
Václav Smolík
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