Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 27.8.2015 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 Skála
Přítomno 8 členů zastupitelstva obce, omluven Václav Kybic.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Záhájení
Finanční hospodaření obce
Odprodej pozemku v kú Novákovice
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 prostředků na běžném
a termínovaném účtu a stavu akcií ve vlastnictví obce.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
Návrh usnesení:
Bod č. 3 – Odprodej pozemku v kú Novákovice
Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo odprodej pozemkové parcely čp. 1/2 v kú Novákovice o
výměře 75 m2 v ceně 80,- Kč/m.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 1, zdrželi se 0
Bod č. 4 - Různé
Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup pozemku čp. 267/1 o výměře 2 869 m2 v kú Lomec za
cenu stanovenou znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Novým.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
Zastupitelstvo obce zamítá odprodej pozemku v kú Novákovice čp. 49 Agentuře ochrany
přírody a krajiny, pracoviště Plzeň – jedná se o 345 m2 - Hráz rybníka Luňáky
Bod č. 5 – Diskuse
Na podnět p. Šauera byla vypracována petice a podepsána občany obce Novákovice „ Na
vybudování veřejného vodovodu v obci Novákovice“. K této problematice byl přizván
a vyjádřil se zástupce statku Beňovy s.r.o. pan Aška, jako majitel vodovodu obce Lomec –
není možno zásobovat obec Novákovice z vodovodu, majetku Statku Beňovy s.r.o.

z kapacitních důvodů. P. Aška dále poděkoval občanům obce Lomec za disciplinovaný
přístup k odběru vody z vodovodu v období sucha.
Starosta upozornil, že problematika veřejného vodovodu v obci Novákovice byla již
projednávána v roce 2004, kdy bylo možno čerpat dotaci na zhotovení díla ve výši 85% za
podmínky, že nemovitosti budou připojeny pouze na jeden zdroj pitné vody. Občané s touto
podmínkou nesouhlasili a začali upřednostňovat vyřešení svodu povrchové vody v obci.
Návrh usnesení: Starosta přislíbil vytvoření cenové kalkulace na zhotovení veřejného
vodovodu v obci Novákovice odbornou firmou.
P. Skálová Dagmar informovala o volných vstupenkách na divadelní představení „Bytná na
zabití“ v Vinohradském divadle v Praze 19.9.2015
Zastupitelstvo si vyslechlo připomínku Ing. Jelínkové ohledně umístění dopravních značek
„Označení názvu obce“, dopravních značek „ Stop“ na výjezdu z obce Novákovice na hlavní
komunikaci č. 191.

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 27.8.2015 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
20/15 – zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
21/15 – 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.
22/15 - zastupitelstvo obce schválilo odprodej pozemku 75m2 v kú Novákovice čp. ½
p.Hradskému za odhadní cenu viz usnesení 14/15 (pro 7, proti 1, zdrželi se 0)
23/15 - zastupitelstvo obce schválilo nákup komunikace obecním úřadem Lomec v kú Lomec
čp. 267/1 – jedná se 2 869 m2 ostatní plochy (pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
24/15 - zastupitelstvo obce zamítá odprodej pozemku v kú Novákovice čp. 49 Agentuře
ochrany přírody, pracoviště Plzeň – jedná se o 345 m2 - Hráz rybníka Luňáky
(pro 0, proti 6, zdrželi se 2)
25/15 - zastupitelstvo obce bere na vědomí předání petičního archu p. Šauerem ohledně
vybudování veřejného vodovodu v obci Novákovice.
25/15 - zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínku Ing. Jelínkové ohledně umístění
dopravních značek „ Označení názvu obce“, dopravních značek „ Stop“ na výjezdu
z obce Novákovice na hlavní komunikaci č. 191.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení z 5. zasedání obce Lomec.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

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

…………………………………
Ladislav Hrdina

…………………………………..
Václav Smolík

