Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 12. 2. 2016 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.

Zahájení
Finanční hospodaření obce
Projednání vstupu obce do společnosti Šumavská odpadová
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 – Projednání vstupu obce do společnosti Šumavská odpadová
Starosta obce informoval o možnosti vstupu obce do společnosti Šumavská odpadová, do které již vstoupilo
cca 20 obcí. Obec bude muset zaplatit 30 Kč na občana. Každá obec disponuje jedním hlasem a jedním členem
v dozorčí radě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
a) schválilo podle ustan. § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích společenskou smlouvu společnosti
Pošumavská odpadová, s.r.o., se sídlem Dr. Sedláka 782, Klatovy III, 33901 Klatovy, IČ: 04510984,
rozhodlo o účasti obce Lomec v této společnosti a pověřilo starostu obce podpisem společenské
smlouvy,
b) deleguje dle ustan. § 84 odst. 2 písm. f) zák. o obcích pana Františka Skálu, nar. 28. 5. 1955, bytem
Lomec 40 (starostu), jako zástupce obce Lomec na všech valných hromadách společnosti
Pošumavská odpadová, s.r.o., konaných do konce tohoto volebního období,
c) rozhodlo dle ustan. § 85 písm. e) zák. o obcích o peněžitém vkladu obce Lomec do společnosti
ve výši 3 630 Kč, který bude realizován navýšením základního kapitálu.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 4 – Různé
Starosta obce informoval, že se předseda JZD Janovice nad Úhlavou dohodl s p. Martínkem z Dolní Lhoty
ohledně pronájmu pozemků. P. Martínkovi současný stav vyhovuje a nepožaduje žádnou změnu.
Starosta dále informoval, že byla ukončena spolupráce s p. Denkem.
Starosta obce navrhl, že by mohla obec opět zaměstnat 2 pracovníky na veřejně prospěšné práce, p. V. Smolíka
a p. K. Peška. Oba budou zaměstnáni v období od 1. 4. 2016 do 31. 10. 2016. Mzdu včetně odvodů proplatí Úřad
práce.
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Návrh usnesení: Obec Lomec zaměstná pro veřejně prospěšné práce p. Václava Smolíka a p. Karla Peška
v období od 1. 4. 2016 do 31. 10. 2016.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 1, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Starosta informoval, že se s p. Schauerem zúčastnil jednání s ředitelem firmy Veolia ohledně možnosti napojení
Novákovic na vodovod. Ze schůzky vyplynulo, že je nejprve nutné vypracovat studii proveditelnosti.
Zastupitelstvo pověřilo starostu, aby nechal tuto studii zhotovit.
Starosta obce přečetl rozpočtová opatření č. 7/15 a 8/15.
Zastupitelstvo obce se dohodlo, že se pokusí získat dotaci na rekonstrukci dětského hřiště v Lomci.

Bod č. 5 – Diskuse
Nikdo se nepřihlásil.

Bod č. 6 – Závěr
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Lomec.
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Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 12. 2. 2016 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
41/15 - zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
42/15 - 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.
43/15 - Zastupitelstvo obce:
schválilo podle ustan. § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích společenskou smlouvu společnosti
Pošumavská odpadová, s.r.o., se sídlem Dr. Sedláka 782, Klatovy III, 33901 Klatovy, IČ: 04510984,
rozhodlo o účasti obce Lomec v této společnosti a pověřilo starostu obce podpisem společenské smlouvy,
deleguje dle ustan. § 84 odst. 2 písm. f) zák. o obcích pana Františka Skálu, nar. 28. 5. 1955, bytem
Lomec 40 (starostu), jako zástupce obce Lomec na všech valných hromadách společnosti Pošumavská
odpadová, s.r.o., konaných do konce tohoto volebního období,
rozhodlo dle ustan. § 85 písm. e) zák. o obcích o peněžitém vkladu obce Lomec do společnosti ve výši
3 630 Kč, který bude realizován navýšením základního kapitálu.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
44/15 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty, že se předseda JZD Janovice nad Úhlavou
dohodl s p. Martínkem z Dolní Lhoty ohledně pronájmu pozemků.
45/15 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty, že byla ukončena spolupráce s p. Denkem.
46/15 - zastupitelstvo obce schválilo, že Obec Lomec zaměstná pro veřejně prospěšné práce p. Václava Smolíka
a p. Karla Peška v období od 1. 4. 2016 do 31. 10. 2016.
(pro 8, proti 1, zdrželi se 0)
47/15 - zastupitelstvo obce vyslechlo informaci starosty, že se s p. Schauerem zúčastnil jednání s ředitelem firmy
Veolia ohledně možnosti napojení Novákovic na vodovod, a pověřilo starostu, aby nechal vypracovat
studii proveditelnosti.
48/15 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 7/15 a 8/15.
49/15 - Zastupitelstvo obce se dohodlo, že se pokusí získat dotaci na rekonstrukci dětského hřiště v Lomci.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení z 8. 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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