Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 24. 6. 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, Pavel Müller
zapisovatel: Jaroslava Skálová

Přítomno 9 členů zastupitelstva obce, nepřítomni a omluveni - nikdo
Program zasedání:
1.
Zahájení
2.
Finanční hospodaření obce
3.
Schválení závěrečného účtu za rok 2015
4.
Schválení účetní uzávěrky za rok 2015
5.
Různé
6.
Diskuse
7.
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 prostředků na běžném
a termínovaném účtu a stavu akcií ve vlastnictví obce a odprezentoval rozpočtová opatření č. 1/16
a 2/16.
Bod č. 3 - Schválení závěrečného účtu za rok 2015
Starosta obce představil výsledky závěrečného účtu obce Lomec, který zpracovala p. Přerostová účetní. Zastupitelé vzali výsledky závěrečného účtu na vědomí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet za rok 2015 včetně zprávy o
přezkoumání hospodaření bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 4 - Schválení účetní uzávěrky za rok 2015
Starosta informoval o průběhu a výsledcích účetní uzávěrky hospodaření obce k 31. 12. 2015.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem finančního auditu konaného 27. 5. 2016 zaměstnanci
Krajského úřadu Plzeň.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo účetní uzávěrku za rok 2015 bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 5 – Různé
Starosta informoval o žádosti o souhlas vlastníka pozemku se zápisem stavby vodního díla – hráze
Dolejšího rybníka do evidence katastru nemovitostí zaslané na obec Lomec Agenturou ochrany
přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR). Konkrétně se jedná o vodní dílo – ochranná hráz
Dolejšího rybníka v PR Luňáky, pozemek st. p. č. 49 v k. ú. Novákovice o výměře 345 m2. AOPK

ČR má zájem se majetkoprávně vypořádat s vlastnictvím stavby a pozemku, rádi by dotčený
pozemek po zápisu stavby do evidence katastru nemovitostí vykoupili.
Jednáním zastupitelů bylo navrženo přeložení tohoto bodu do dalšího jednání obce - po ověření
souvisejících skutečností - zajistí p. Václav Skála.
Starosta dále informoval o žádosti p. Vávrové o možnosti prodeje pozemku p. č. 256/5
v k. ú. Novákovice v osobním vlastnictví p. Vávrové pro stavbu rodinného domu (RD). Kupující
požaduje vyjádření obce Lomec na možnou stavbu RD. V této lokalitě není dle územního plánu
plánována další výstavba RD.
Jednáním zastupitelů bylo navrženo přeložení tohoto bodu do dalšího jednání zastupitelstva obce,
p. starosta zjistí názor stavebního odboru města Klatov, pozemek se nachází v zátopové oblasti,
nutno zvážit budoucí zajištění infrastruktury obce.
Zmíněna návštěva současného senátora za ČSSD Jana Látky na obecním úřadě obce Lomec,
poslanec nabídl pomoc při řešení možných problémů obce.
Zmíněna návštěva správce Kolowratského majetku pana Ing. Šístka na obecním úřadu obce Lomec,
projednána otázka pozemku hřiště v obci Lomec, prodej pozemku hřiště obci je vyloučen,
Ing. Šístkem bude zaslán návrh výměny pozemků ke schválení obcí Lomec, otázka řešení pozemku
hřiště by měla být projednána do října 2016 s ohledem na žádost o dotaci na vylepšení herních
prvků na dětském hřišti.
Zhodnocení společenských akcí pořádaných obcí Lomec v roce 2016.
Společenský večer, na kterém hrála kapela Orient – občané obce byli s akcí velice spokojeni, účast
občanů Novákovic se zvýšila o 33 %.
Dětský den 2016 proběhl k maximální spokojenosti zúčastněných dětí, pořadatelé brali ohled
na různorodost věkových skupin dětí, děti si užily zábavné odpoledne a za to patří organizátorům
dík.
Bod č. 6 – Diskuse
Nikdo se nepřihlásil.
Bod č. 7 – Závěr
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Lomec.

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 24. 6. 2016 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
50/16 - zastupitelstvo

obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)

51/16 -

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.

52/16 - zastupitelstvo

obce vzalo na vědomí rozpočtová opatření 1/16 a 2/16.

53/16 -

zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet za rok 2015 včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření bez výhrad.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)

54/16 - zastupitelstvo

obce schválilo účetní uzávěrku za rok 2015 bez výhrad.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)

55/16 -

zastupitelstvo obce vyslechlo informaci starosty o žádosti o souhlas vlastníka pozemku
se zápisem stavby vodního díla - hráze Dolejšího rybníka na pozemku st. p. č. 49
v k. ú. Novákovice do evidence katastru nemovitostí a odložilo rozhodnutí do dalšího jednání
obce. Pověřilo p. Václava Skálu ověřit související skutečnosti.

56/16 -

zastupitelstvo obce vyslechlo informaci starosty o žádosti p. Vávrové o vyjádření obce
Lomec na možnou stavbu RD na p. č. 256/5 v k. ú. Novákovice. V této lokalitě není
dle územního plánu plánována další výstavba RD. Zastupitelstvo přeložilo tento bod
do dalšího jednání obce a pověřilo starostu zjistit názor stavebního odboru města Klatov.
zastupitelstvo obce vyslechlo informaci starosty o návštěvě současného senátora za ČSSD
Jana Látky na obecním úřadě obce Lomec.

57/16 -

58/16 -

zastupitelstvo obce vyslechlo informaci starosty o návštěvě správce Kolowratského majetku
pana Ing. Šístka na obecním úřadu obce Lomec a o stavu projednání otázky pozemku hřiště
v obci Lomec.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení z
Lomec.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
….......................................
starosta obce
František Skála
Ověřovatelé zápisu:
….......................................
Ladislav Hrdina

….......................................

9. zasedání zastupitelstva obce

Pavel Müller

