Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 1. 9. 2016 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce Lomec a určil ověřovatele zápisu a zapisovatele.
•
•

ověřovatelé zápisu: Jindřich Kalista, Martin Novotný
zapisovatel: Václav Skála

Přítomno 9 členů zastupitelstva obce, nepřítomni a omluveni - nikdo
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Projednání návrhu výměny pozemků mezi obcí Lomec a rodinou Kolowrat - Krakowských
3. Různé
4. Diskuse
5. Závěr
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 2 – Projednání návrhu výměny pozemků mezi obcí Lomec a rodinou Kolowrat Krakowských
Ing. Kybic informoval o jednání mezi správcem majetku Kolowratů a obcí Lomec o možnosti
výměny pozemků za účelem získání pozemků pod dětským hřištěm v Lomci.
směnu pozemků v k. ú. Lomec ve vlastnictví obce Lomec:
- p. č. 75/9 o výměře 3560 m2 , druh pozemku: orná půda,
- p. č. 229/1 o výměře 1520 m2 , druh pozemku: orná půda,
- část pozemku p. č. 75/20 o výměře 5060 m2, druh pozemku: orná půda, oddělenou GP 811107/2016,
za pozemky v k. ú. Lomec ve vlastnictví Kolowrat-Krakowských:
- část pozemku p. č. 48/3 o výměře 7755 m2, druh pozemku: ostatní plocha, dle GP 77-2017/2014,
- p. č. 13/1 o výměře 1230 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- p. č. 13/2 o výměře 104 m2, druh pozemku: ostatní plocha.
Starosta obce upozornil, že na pozemku 48/3 se nachází nebezpečná stavba – torzo čerpací stanice.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemků s rodinou KolowratKrakowských na výměnu pozemků v k. ú. Lomec. Rodina Kolowrat-Krakowských přenechá
pozemky p. č. 13/1 o výměře 1 230 m2, p. č. 13/2 o výměře 104 m2 a část pozemku p. č. 48/3
o výměře 7 755 m2 oddělenou geometrickým plánem č. 77-2017/2014, vyhotovitel: Geodézie
Klatovy, s. r. o., výměnou za pozemky p. č. 75/9 o výměře 3 560 m2, p. č. 229/1 o výměře
1 520 m2 a část pozemku p. č. 75/20 o výměře 5 060 m2 oddělenou geometrickým plánem č. 811107/2016, vyhotovitel: Ing. Pavel Brůha - Geodet.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 1, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
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Bod č. 3 – Různé
Majitelé bytového domu č.p. 38 prostřednictvím realitní kanceláře žádají o odstranění stromů před
jejich bytovým domem. Důvodem je časté ucpávání okapů a vzrostlé stromy stíní.
Zastupitelstvo se dohodlo o provedení dendrologického zásahu na uvedených stromech v době
vegetačního klidu. Dendrologický zásah bude možno udělat, až když bude pozemek ve vlastnictví
obce Lomec.

Žádost města Klatovy o poskytnutí finanční částky ve výši 493,- Kč. Na protidrogovou prevenci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí částky 493 Kč na drogovou prevenci městu Klatovy.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 1, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Žádost p. Peška o přijetí do pracovního poměru na dobu neurčitou jako zaměstnance obce
od 1. 11. 2016. P. Pešek přinesl návrh pracovní náplně v případě přijetí do pracovního poměru.
Starosta obce upozornil, že není zřízeno pracovní místo na obci.
P. Pešek sdělil požadavky pracovní doby na 4 hodiny denně, dále upozornil na nebezpečí během
sečení v lokalitě u rybníka v Novákovicích v souvislosti s jeho pracovním úrazem.
Starosta obce provedl rozbor předloženého návrhu náplně práce.
Po vzájemné diskusi zastupitelů bylo navrženo, že pracovní místo se zřizovat nebude, ale bude
zažádáno o prodloužení smlouvy s ÚP Klatovy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost na zřízení pracovního místa.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 9, zdrželi se 0.
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o prodloužení pracovní smlouvy s ÚP Klatovy.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1.
Usnesení bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu o podání žádosti na prodloužení pracovní smlouvy s ÚP
Klatovy pro p. Peška do konce roku 2016.
Bod č. 4 – Diskuse
Nikdo se nepřihlásil.
Bod č. 5 – Závěr
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Lomec.

2

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 1. 9. 2016 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
59/16 – zastupitelstvo obce schválilo záměr směny pozemků s rodinou Kolowrat-Krakowských na
výměnu pozemků v k. ú. Lomec. Rodina Kolowrat-Krakowských přenechá pozemky p. č. 13/1
o výměře 1 230 m2, p. č. 13/2 o výměře 104 m2 a část pozemku p. č. 48/3 o výměře 7 755 m2
oddělenou geometrickým plánem č. 77-2017/2014, vyhotovitel: Geodézie Klatovy, s. r. o., výměnou
za pozemky p. č. 75/9 o výměře 3 560 m2, p. č. 229/1 o výměře 1 520 m2 a část pozemku p. č. 75/20
o výměře 5 060 m2 oddělenou geometrickým plánem č. 81-1107/2016, vyhotovitel: Ing. Pavel
Brůha - Geodet.
60/16 – zastupitelstvo obce schválilo částku 493,- Kč na protidrogovou prevenci městu Klatovy.
61/16 - zastupitelstvo obce schválilo žádost o prodloužení pracovní smlouvy s ÚP Klatovy pro
p. Peška.
62/16 – zastupitelstvo obce neschválilo žádost p. Peška o vytvoření pracovního místa na obci.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce
Lomec.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

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

….......................................
Jindřich Kalista

….......................................
Martin Novotný
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