Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 8. 9. 2017 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce Lomec a určil ověřovatele zápisu a zapisovatele.
•
•

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

Přítomno 7 členů zastupitelstva obce, omluven Ladislav Hrdina.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Finanční hospodaření obce
Seznámení s výsledky výběrového řízení akce Rybník Lomec
Projednání a schválení zadání územního plánu obce Lomec
Různé
Diskuse
Závěr

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, 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 odprezentoval rozpočtové opatření č. 5/17.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/17.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 3 – Seznámení s výsledky výběrového řízení akce Rybník Lomec
Starosta obce informoval o průběhu a výsledku výběrového řízení na rekonstrukci rybníka v Lomci. Výběrové
řízení proběhlo transparentně a v pořádku. Vítězem je firma Rekon Insta spol. s r. o., která podala nejvýhodnější
nabídku.
Bod č. 4 – Projednání a schválení zadání územního plánu obce Lomec
Zastupitelé projednali zadání územního plánu obce Lomec, které vypracoval MÚ Klatovy, a navrhli následující
usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání územního plánu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 6 – Různé
Starosta informoval, že bylo zadáno vypracování Pasportu komunikací. Obec obdržela 2 nabídky na
vypracování. Vybrala firmu Edip s. r. o., jejíž nabídka je výhodnější.
Starosta informoval o možnosti získat automobil pro dobrovolné hasiče v Lomci. Proběhla diskuse a zastupitelé
se dohodli, že se k této možnosti musí vyjádřit členové SDH Lomec.
Bod č. 7 – Diskuse
Nikdo se nepřihlásil.
Bod č. 8 – Závěr
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Lomec.
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Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 8. 9. 2017 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
15/17 - zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 7, proti 0, zdrželi se 0)
16/17 - zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 5/17.
(pro 7, proti 0, zdrželi se 0)
17/17 - 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.
18/17 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty o průběhu a výsledku výběrového řízení
na rekonstrukci rybníka v Lomci. Vítězem je firma Rekon Insta spol. s r. o.
19/17 - zastupitelstvo obce schválilo zadání územního plánu obce Lomec.
(pro 7, proti 0, zdrželi se 0)
20/17 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty, že bylo zadáno vypracování Pasportu
komunikací.
21/17 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty, že je možnost získat automobil pro SDH Lomec.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Lomec.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

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

……………………………………..
Jindřich Kalista
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