Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 28. 12. 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.
6.
7.

Zahájení
Finanční hospodaření obce
Schválení rozpočtu obce na rok 2016
Schválení rozpočtového výhledu 2016 - 2018
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.
Bod č. 3 – Schválení rozpočtu obce na rok 2016
Starosta obce představil návrh rozpočtu na rok 2016, který byl zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední
desce ve dnech 9. 12. 2015 - 28. 12. 2015, jak ho připravila p. účetní. K tomuto návrhu byla projednána
změna, a to navýšení o 100 000 Kč kvůli nákupu pozemku přiléhajícího k lomeckému rybníku, viz usnesení
č. 23/15.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční rozpočet na rok 2016. Rozpočet je schválen jako
schodkový se schodkem 100 000 Kč. Příjmy činí 1 321 400 Kč a výdaje 1 421 400 Kč.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 4 – Schválení rozpočtového výhledu 2016 - 2018
Starosta obce přečetl návrh rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2018. Nikdo k němu nevznesl žádné
připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2016 - 2018.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 5 – Různé
Starosta obce oznámil, že je třeba vyřešit pronájem zemědělsky obhospodařovatelných pozemků, na jejich
pronájem neexistují písemné smlouvy. V současnosti tyto pozemky obhospodařuje 5 subjektů (ZD Janovice,
Statek Beňovy, p. Skála, p. Mach a p. Hladíková). Jedná se o cca 16 ha. Nejprve je potřeba, aby současní
uživatelé ukončili obhospodařování těchto pozemků. Poté bude mít obec několik možností, jak s pozemky
naložit. Může je buď prodat nebo pronajmout nebo na nich hospodařit. Zastupitelé se dohodli, že nejlepší bude
pronájem. Mohou být pronajaty jako jednotlivé parcely nebo jako soubor parcel.
P. Martínek se přihlásil, že má informaci, že ZD Janovice pozemky obci již vydalo, ale domnívá se, že to nebylo
projednáno na zastupitelstvu. Starosta mu odpověděl, že to zastupitelstvem projednáno bylo, ale nebylo to
vyvěšeno jako záměr, tím je tato operace neplatná.
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Starosta dále informoval o své návštěvě na KÚ PK v této záležitosti. Zde se dozvěděl, že nejlepší možností by
bylo soubor parcel pronajmout jednomu subjektu a výměnou za ně získat ucelené celky. Pokud by se
pronajímaly parcely jednotlivě, mohl by nastat problém s jejich přístupností, a tím by se staly
nepronajímatelnými.
P. Martínek vznesl požadavek, že by rád hospodařil na svých pozemcích, které jsou v současnosti směněny za
jiné, a starosta mu odpověděl, že je možné se na tom později dohodnout.
Zastupitelstvo pověřilo starostu, aby zahájil jednání se ZD Janovice a Statkem Beňovy o uživatelské směně
obecních pozemků zemědělsky obdělatelných.

Bod č. 6 – Diskuse
Nikdo se nepřihlásil.

Bod č. 7 – Závěr
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Lomec.
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Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 28. 12. 2015 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
35/15 - zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
36/15 - 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.
37/15 - zastupitelstvo obce schválilo finanční rozpočet na rok 2016. Rozpočet je schválen jako schodkový
se schodkem 100 000 Kč. Příjmy činí 1 321 400 Kč a výdaje 1 421 400 Kč.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
38/15 - zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled na roky 2016 - 2018.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
39/15 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty, že je třeba vyřešit pronájem zemědělsky
obhospodařovatelných pozemků, na jejich pronájem neexistují písemné smlouvy, a informaci
o možnostech, jak s pozemky poté naložit. Zastupitelstvo obce se dohodlo, že nejlepší bude pronájem.
40/15 - zastupitelstvo pověřilo starostu, aby zahájil jednání se ZD Janovice a Statkem Beňovy o uživatelské
směně obecních pozemků zemědělsky obdělatelných.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení ze 7. 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
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