Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 6. 11. 2015 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce Lomec a určil ověřovatele zápisu a zapisovatele.
•
•

ověřovatelé zápisu: Václav Skála, 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. 4/15, 5/15 a 6/15.

Bod č. 3 – Různé
Starosta obce informoval, že obec nepodepíše smlouvu s Plzeňským krajem v rámci PSOV 2015 na opravu
vodoteče v obci Lomec. Navštívil totiž p. Špačkovou z MÚ Klatovy a ta mu řekla, že na opravu vodoteče nebude
potřeba stavební povolení, ani územní řízení. Jenže následně zjistila, že vodoteč je ve správě Povodí Vltavy.
Starosta kontaktoval Povodí Vltavy a tam mu bylo sděleno, že nebude povoleno částečné zatrubnění vodoteče.
Poté p. Špačková zjistila, že bude stavební povolení potřeba, protože plánované žlábky bude potřeba usadit do
betonu. O toto povolení musí žádat majitel vodoteče. Tím je rodina Kolowratů, kteří obci dali souhlas s opravou
vodoteče, ale o stavební povolení žádat nejspíše nechtějí.
Starosta proto rozešle 4 dopisy:
- Ministerstvu obrany České republiky, které je majitelem podemleté komunikace,
- rodině Kolowratů, která je majitelem vodoteče,
- Povodí Vltavy, které je správcem vodoteče a
- na odbor dopravy MÚ Klatovy.
Dopisy budou obsahovat podnět k tomu, aby si majitel vodoteče dal tuto vodoteč do pořádku a voda ve vodoteči
nepodemílala komunikaci vedoucí přes obec Lomec, protože komunikace začíná být v havarijním stavu.
Dále starosta informoval, že je potřeba navýšit výdaje v rozpočtu o 110 000 Kč na nákup pozemku, parcelní
číslo 267/1 v k. ú. Lomec na základě schváleného usnesení 23/15.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení výdajů v rozpočtu o 110 000 Kč na nákup
pozemku, parcelní číslo 267/1 v k. ú. Lomec na základě schváleného usnesení 23/15.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
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Bod č. 4 – Diskuse
P. Martínek vznesl dotaz, zda má nájemce povinnost sekat trávu v okolí rybníka. Starosta odpověděl, že ano
a pokud nebude tuto povinnost plnit, bude mu nájem zrušen.
P. Kybic vznesl dotaz, proč nedošlo k vysekání obecních pozemků v Novákovicích a opravě můstku
za p. Vávrovou obecními pracovníky, a starosta odpověděl, že se to nestihlo.
P. Mach informoval, že je potřeba vyřešit pronájmy obecních pozemků využívaných k zemědělské činnosti. Tyto
pozemky nejsou v současné době vázány smlouvou, a to je třeba napravit. Zastupitelstvo se neshodlo na tom, jak
tuto záležitost vyřešit, proto starosta svolá pracovní schůzku zastupitelů, kde proběhne diskuse k tomuto tématu.

Bod č. 5 – Závěr
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Lomec.
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Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 6. 11. 2015 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
27/15 - zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
28/15 - 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.
29/15 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtová opatření 4/15, 5/15 a 6/15.
30/15 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty obce, že obec nepodepíše smlouvu s Plzeňským
krajem v rámci PSOV 2015 na opravu vodoteče v obci Lomec a že rozešle 4 dopisy, které budou
obsahovat podnět k tomu, aby si majitel vodoteče dal tuto vodoteč do pořádku a voda ve vodoteči
nepodemílala komunikaci vedoucí přes obec Lomec.
31/15 - zastupitelstvo obce schválilo navýšení výdajů v rozpočtu o 110 000 Kč na nákup pozemku, parcelní číslo
267/1 v k. ú. Lomec na základě schváleného usnesení 23/15.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0).
32/15 - zastupitelstvo obce vyslechlo dotaz p. Martínka, zda má nájemce povinnost sekat trávu v okolí rybníka,
a odpověď starosty, že ano a pokud nebude tuto povinnost plnit, bude mu nájem zrušen.
33/15 - zastupitelstvo obce vyslechlo dotaz p. Kybice, proč nedošlo k vysekání obecních pozemků
v Novákovicích a opravě můstku za p. Vávrovou obecními pracovníky, a starosta odpověděl, že se to
nestihlo.
34/15 - zastupitelstvo obce vyslechlo informaci p. Macha, že je potřeba vyřešit pronájmy obecních pozemků
využívaných k zemědělské činnosti, a pověřilo starostu, aby svolal pracovní schůzku zastupitelů, kde
proběhne diskuse k tomuto tématu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva obce Lomec.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

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

……………………………………..
Václav Skála

……………………………………..
Václav Smolík
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