Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 15. 12. 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 8 členů zastupitelstva obce, omluven Martin Novotný.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Finanční hospodaření obce
Vybrání dodavatele na svoz komunálního odpadu
Schválení dotace z Krajského úřadu Plzeňského kraje na dětské hřiště
Různé
Diskuse
Závěr

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 8, 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. Dále představil rozpočtová opatření č. 3/16, 4/16 a 5/16.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 3/16 a 4/16.
Zastupitelstvo schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu za rok 2016 pro operace, které
vzniknou za období od 1. 12. do 31. 12. 2016 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové změny:


Upřesnění výše transferu z ÚP, předběžné opatření se schvaluje na změny výdajové i příjmové
položky transferu.



Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních částkách
k informování zastupitelstva na prvním zasedání roku 2017.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 3 – Vybrání dodavatele na svoz komunálního odpadu
Zastupitelé obce prostudovali dvě nabídky na svoz komunálního odpadu. První nabídka byla od firmy
Pošumavská odpadová, s.r.o., a druhá od firmy RUMPOLD-P s.r.o. Dohodli se, že první nabídka je pro obec
výhodnější.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zvolilo jako dodavatele na svoz komunálního odpadu firmu Pošumavská
odpadová, s.r.o.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
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Starosta oznámil, že Pošumavská odpadová, s.r.o., navýší základní kapitál a přijme nové členy. Zastupitelé
prostudovali novou společenskou smlouvu a navrhli následující usnesení:
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o.,
na novou výši 1 885 800 Kč.
b) Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly upsány
takto:
přistupující noví společníci obec Předslav, obec Zavlekov a obec Podmokly vloží vklady ve výši
odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného 30 Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých společníků
jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy.
c) Zastupitelstvo schvaluje novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., dle
přiloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 4 – Schválení dotace z Krajského úřadu Plzeňského kraje na dětské hřiště
Starosta obce informoval, že obec obdržela dotaci z Krajského úřadu Plzeňského kraje na dětské hřiště.
Zastupitelé schválili přijetí dotace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z Krajského úřadu Plzeňského kraje na dětské hřiště.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 5 - Různé
Zastupitelé obce se vrátili k usneseni č. 55/16. Dohodli se, že schválí zápis 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis stavby vodního díla – hráze Dolejšího rybníka na pozemku st. p. č. 49
v k. ú. Novákovice do evidence katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Starosta obce informoval, že je dokončena výměna pozemků s rodinou Kolowrat-Krakowských.
Zastupitelé se dohodli, že kvůli ořezu nebo kácení stromů naproti bytovkám v Lomci bude potřeba svolat jejich
obyvatele. Starosta svolá obyvatele obou bytovek na příští schůzi zastupitelstva obce, aby se k této věci vyjádřili.
Starosta informoval, že na administraci projektu na rekonstrukci horního rybníka v Lomci byly doručeny
2 nabídky. Byla vybrána nabídka společnosti AgAkcent, s. r. o., která byla levnější než nabídka p. Ševčíka.
Bod č. 6 – Diskuse
P. Hrdina se přihlásil s dotazem, zda by bylo možné koupit digitální fotoaparát na dokumentování obecních akcí.
Zastupitelstvo se dohodlo, že bude přístroj zakoupen začátkem roku 2017 po dohodě s p. Martínkovou.
Bod č. 7 – Závěr
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Lomec.
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Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 15. 12. 2016 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
70/16 - zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
71/16 - 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.
72/16 - zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření č. 3/16 a 4/16.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
73/16 - zastupitelstvo obce schválilo předběžně rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu za rok 2016 pro operace,
které vzniknou za období od 1. 12. do 31. 12. 2016 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové
změny:
 Upřesnění výše transferu z ÚP, předběžné opatření se schvaluje na změny výdajové i příjmové
položky transferu.
 Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních částkách
k informování zastupitelstva na prvním zasedání roku 2017.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
74/16 - zastupitelstvo obce zvolilo jako dodavatele na svoz komunálního odpadu firmu Pošumavská
odpadová, s.r.o.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
75/16 - a) Zastupitelstvo schválilo navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o.,
na novou výši 1 885 800 Kč.
b) Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly
upsány takto:
přistupující noví společníci obec Předslav, obec Zavlekov a obec Podmokly vloží vklady ve výši
odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného 30 Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých
společníků jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy.
c) Zastupitelstvo schvaluje novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., dle
přiloženého návrhu.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
76/16 - zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace z Krajského úřadu Plzeňského kraje na dětské hřiště.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
77/16 - zastupitelstvo obce schválilo zápis stavby vodního díla – hráze Dolejšího rybníka na pozemku st. p. č. 49
v k. ú. Novákovice do evidence katastru nemovitostí.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
78/16 - zastupitelé obce vyslechli informaci starosty obce, že je dokončena výměna pozemků s rodinou
Kolowrat-Krakowských.
79/16 - zastupitelé obce se dohodli, že kvůli ořezu nebo kácení stromů naproti bytovkám v Lomci starosta svolá
obyvatele obou bytovek na příští schůzi zastupitelstva obce, aby se k této věci vyjádřili.
80/16 - zastupitelé obce vyslechli informaci starosty, že na administraci projektu na rekonstrukci horního
rybníka v Lomci byla vybrána nabídka společnosti AgAkcent, s. r. o., která byla levnější než nabídka
p. Ševčíka.
81/16 - zastupitelstvo se dohodlo, že bude zakoupen digitální fotoaparát na dokumentování obecních akcí
začátkem roku 2017 po dohodě s p. Martínkovou.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Lomec.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

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

……………………………………..
Václav Smolík
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