Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 28. 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 Jindřich Kalista.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Finanční hospodaření obce
Schválení rozpočtu obce na rok 2017
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.
Bod č. 3 – Schválení rozpočtu obce na rok 2017
Starosta obce představil návrh rozpočtu na rok 2017. Zastupitelé ho prodiskutovali a dohodli se na následujícím
usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční rozpočet na rok 2017. Rozpočet je schválen jako schodkový
se schodkem 2 632 600 Kč. Příjmy činí 1 457 800 Kč a výdaje 4 090 400 Kč.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Starosta obce dále přečetl návrh rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2019. Nikdo k němu nevznesl žádné
připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017 - 2019.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Bod č. 4 – Různé
Na základě usnesení z minulého zasedání zastupitelstva svolal starosta obce obyvatele bytovek v Lomci. Dal jim
prostor k diskusi ohledně ořezu nebo kácení stromů naproti jejich bytovkám.
P. Míšková navrhla, že by bylo dobré 4 - 5 stromů porazit, protože z nich padá listí, které zanáší okapy,
a odlamují se z nich suché větve. P. Denk se k tomuto přidal, případně by nechal zkrátit větve stromů alespoň
o polovinu. Ostatní obyvatelé bytovek souhlasili a dohodli se, že rozhodnou na místě společně se starostou, které
stromy budou pokáceny a u kterých bude proveden pouze ořez.
Starosta informoval, že obdržel od oblastní charity žádost o příspěvek na její provoz, buď formou daru nebo
půjčky. Zastupitelé se dohodli, že obec věnuje dar ve výši 3 000 Kč.
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Návrh usnesení:
Obec Lomec daruje 3 000 Kč oblastní charitě na její provoz.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Bod č. 5 – Diskuse
P. Vladařová se dotázala, co obec plánuje s pozemkem pod hřištěm v Lomci, na kterém se nachází zahrádky,
a starosta jí odpověděl, že vše zůstává v nezměněném stavu.
P. Kybic upozornil, že je potřeba odstranit staré oplocení na hřišti v Lomci. Starosta přislíbil, že tímto pověří
pracovníky obce.
Bod č. 6 – Závěr
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Lomec.
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Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 28. 12. 2016 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
82/16 - zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
83/16 - 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.
84/16 - zastupitelstvo obce schválilo finanční rozpočet na rok 2017. Rozpočet je schválen jako schodkový
se schodkem 2 632 600 Kč. Příjmy činí 1 457 800 Kč a výdaje 4 090 400 Kč.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
85/16 - zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled na roky 2017 - 2019.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
86/16 zastupitelstvo obce vyslechlo rozhodnutí obyvatel bytovky v Lomci, že společně se starostou vyberou
na místě stromy naproti jejich bytovkám, které budou pokáceny a u kterých bude proveden pouze ořez.
87/16 - zastupitelstvo obce se dohodlo, že obec věnuje finanční dar ve výši 3 000 Kč na provoz oblastní charity.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení z 13. 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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