Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 27. 9. 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, Martin Novotný
zapisovatel: Václav Kybic

Přítomno všech 9 členů zastupitelstva obce.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Finanční hospodaření obce
Schválení výměny pozemků mezi obcí Lomec a rodinou Kolowrat-Krakowských
Návrhy na rekonstrukci a modernizaci hřiště v Lomci
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 výměny pozemků mezi obcí Lomec a rodinou Kolowrat-Krakowských
Starosta obce představil návrh směnné smlouvy s rodinou Kolowrat-Krakowských na výměnu pozemků
v k. ú. Lomec. Zastupitelstvo se dohodlo na následujícím usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu s rodinou Kolowrat-Krakowských na výměnu pozemků
v k. ú. Lomec. Podle této smlouvy přenechá rodina Kolowrat-Krakowských 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.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 4 – Návrhy na rekonstrukci a modernizaci hřiště v Lomci
Starosta obce informoval, že rekonstrukce hřiště by měla být rozdělena na 3 části - oprava dětského hřiště,
oprava oplocení fotbalového hřiště a vytvoření nového hřiště s pevným povrchem. Poslední zmiňovaná část
nemůže být realizována, protože obec nemá územní plán. Proto budou realizovány jen první 2 části a je třeba
vybrat zhotovitele.
Bod č. 5 - Různé
Starosta informoval, že na základě usnesení č. 56/16 byl zjistit názor stavebního odboru města Klatov
na možnost stavby rodinného domu na pozemku p. č. 256/5 v k. ú. Novákovice v osobním vlastnictví
p. Vávrové. Bylo mu oznámeno, že stavební úřad stavbu nepovolí, protože by se nejednalo o stavbu navazující
na zastavěnou část obce.

1

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s rozšířením výstavby o stavbu rodinného domu na pozemku p. č. 256/5
v k. ú. Novákovice.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 1, zdrželi se 1.
Usnesení bylo schváleno.
Starosta obce představil projekt na rekonstrukci horního rybníka v Lomci. Projekt je vypracován a při nejbližší
výzvě bude zažádáno o dotaci na realizaci uvedené akce.
Zastupitelé obce prostudovali nabídku firmy Rumpold na svoz pevného domovního odpadu a odložili rozhodnutí
ohledně změny do příštího zastupitelstva.
Bod č. 6 – Diskuse
Nikdo se nepřihlásil.

Bod č. 7 – Závěr
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Lomec.

2

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 27. 9. 2016 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
63/16 - zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
64/16 - 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.
65/16 - zastupitelstvo obce schválilo směnnou smlouvu s rodinou Kolowrat-Krakowských na výměnu pozemků
v k. ú. Lomec. Podle této smlouvy přenechá rodina Kolowrat-Krakowských 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.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 1)
66/16 - zastupitelstvo obce vyslechlo informaci starosty obce o rekonstrukci hřiště, která by měla být rozdělena
na 3 části - oprava dětského hřiště, oprava oplocení fotbalového hřiště a vytvoření nového hřiště s pevným
povrchem. Poslední zmiňovaná část nemůže být realizována, protože obec nemá územní plán.
67/16 - zastupitelstvo obce neschválilo rozšíření výstavby o stavbu rodinného domu na pozemku p. č. 256/5
v k. ú. Novákovice.
(pro 7, proti 1, zdrželi se 1)
68/16 - zastupitelstvo obce vyslechlo informaci starosty obce, že projekt na rekonstrukci horního rybníka
v Lomci je vypracován a při nejbližší výzvě bude zažádáno o dotaci.
69/16 - zastupitelé obce prostudovali nabídku firmy Rumpold na svoz pevného domovního odpadu a odložili
rozhodnutí ohledně změny do příštího zastupitelstva.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Lomec.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

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

……………………………………..
Ladislav Hrdina

……………………………………..
Martin Novotný
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