Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 29. 12. 2017 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.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Finanční hospodaření obce
Projednání a schválení rozpočtu obce Lomec na rok 2018
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 odprezentoval rozpočtové opatření č. 6/17
a předběžné rozpočtové opatření č. 7/17.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/17
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 7/17 k rozpočtu za rok 2017 pro operace, které
vzniknou do 31. 12. 2017 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 a přesun mezi paragrafy.

•

Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních částkách
k informování zastupitelstva na prvním zasedání roku 2018.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 3 – Projednání a schválení rozpočtu obce Lomec na rok 2018
Starosta obce představil návrh rozpočtu na rok 2018. Zastupitelé ho prodiskutovali a dohodli se na následujícím
usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční rozpočet na rok 2018. Rozpočet je schválen jako schodkový
se schodkem 2 062 200 Kč. Příjmy činí 1 580 900 Kč a výdaje 3 643 100 Kč.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Starosta obce dále přečetl návrh rozpočtového výhledu na roky 2018 - 2020. Nikdo k němu nevznesl žádné
připomínky.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 4 – Různé
Starosta informoval, že obci byl doručen dopis od ČEZ a. s. s nabídkou na poskytnutí finanční náhrady ve výši
4 200 Kč za umístění sloupu nízkého napětí v Novákovicích (zřízení věcného břemene) u nově nabytého
pozemku p. Kolorose (bývalá zahrada p. Kroupové).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finanční náhrady ve výši 4 200 Kč od firmy ČEZ a. s.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Starosta obce informoval, že obec obdržela dotaci z Krajského úřadu Plzeňského kraje na opravu vodoteče
v Lomci ve výši 250 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z Krajského úřadu Plzeňského kraje na opravu vodoteče
v Lomci ve výši 250 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Starosta informoval, že v půlce prosince bylo předáno staveniště lomeckého rybníka v rámci projektu
na rekonstrukci rybníka, jehož ukončení se předpokládá na konci května 2018. Dále vznesl dotaz, kdo by měl
zájem o pokácení stromů, které je součástí realizace tohoto projektu. Přihlásili se p. Kalista, p. V. Skála
a p. Smolík.
Starosta oznámil, že byl vytvořen Pasport komunikací firmou EDIP, s. r. o., a upozornil, že bude potřeba řešit
zimní údržbu komunikací.
Starosta informoval, že pověřil p. Tägla vypracováním projektu na rekonstrukci rybníka v Novákovicích. Tato
rekonstrukce má ovšem zásadní problém, protože vodní plocha zasahuje i do majetku p. Kaly. Bude nutné získat
tuto část pozemku pro obec Lomec nebo najít jiné řešení.
Starosta oznámil, že obdržel první verzi konceptu územního plánu obce Lomec. Bude vyhlášen termín veřejného
jednání, kde budou mít majitelé pozemků možnost vyjádřit se k jejich zařazení do územního plánu. Je nutné, aby
veškerá komunikace majitelů pozemků s architektem probíhala výhradně přes zastupitelstvo obce. Tím bude
dodržena transparentnost celého procesu. Koncept bude k nahlédnutí v místě prezidentských voleb.
Bod č. 5 – Diskuse
P. Machová vznesla připomínku, že před domem č. 26 v Lomci se nachází křoví (pozemky 271/1 a 271/3). Bude
nutné ho vykácet. Starosta se domluví s majitelem.
P. Skálová upozornila, že po rekonstrukci hlavní silnice došlo k navýšení vozovky. Výjezd z obce je tím
nebezpečnější a hlučnější. Dále se přihlásila p. Machová, která navrhla snížit rychlost na této křižovatce. Starosta
pověřil p. Václavu Skálu, aby připravil dopisy k tomuto tématu na Odbor dopravy MÚ Klatovy, KÚ PK a Policii
ČR. Starosta je poté rozešle.
P. Machová upozornila, že chátrá společenská místnost. Z jedné strany do ní zatéká. Starosta pozve odborníka.
Starosta informoval, že v hasičské zbrojnici jsou uskladněny věci, které by tam být neměly. To vytváří nevhodné
podmínky, které berou chuť do práce hasičům. Bylo by třeba je někam uložit, ale obec k tomu nemá prostory.
Starosta navrhl, že by bylo možné zakoupit námořní kontejner v ceně 45 000 - 75 000 Kč. Tuto možnost prověří.
P. Machová upozornila, že proti jejich domu byl opravován prasklý vodovodní řád, ale nedošlo k opravě
asfaltového povrchu. Starosta zajistí nápravu.
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P. Skálová upozornila na poškozené krajnice v Lomci a dotázala se, zda by nebylo vhodné vybudovat chodníky.
Starosta odpověděl, že výhledově.
Bod č. 6 – Závěr
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Lomec.
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Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 29. 12. 2017 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
22/17 - zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
23/17 - zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 6/17.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
24/17 - zastupitelstvo schválilo předběžně rozpočtové opatření č. 7/17 k rozpočtu za rok 2017 pro operace,
které vzniknou do 31. 12. 2017 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 a přesun mezi paragrafy.
• Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních částkách
k informování zastupitelstva na prvním zasedání roku 2018.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
25/17 - zastupitelstvo obce schvaluje finanční rozpočet na rok 2018. Rozpočet je schválen jako schodkový
se schodkem 2 062 200 Kč. Příjmy činí 1 580 900 Kč a výdaje 3 643 100 Kč.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
26/17 - zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
27/17 - zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finanční náhrady ve výši 4 200 Kč od firmy ČEZ a. s.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
28/17 - zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z Krajského úřadu Plzeňského kraje na opravu vodoteče
v Lomci ve výši 250 000 Kč.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
29/17 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty, že v půlce prosince bylo předáno staveniště
lomeckého rybníka v rámci projektu na rekonstrukci rybníka, jehož ukončení se předpokládá na konci
května 2018.
30/17 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty, že byl vytvořen Pasport komunikací firmou
EDIP, s. r. o.
31/17 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty, že pověřil p. Tägla vypracováním projektu
na rekonstrukci rybníka v Novákovicích. Tato rekonstrukce má ovšem zásadní problém, protože vodní
plocha zasahuje i do majetku p. Kaly. Bude nutné získat tuto část pozemku pro obec Lomec nebo najít jiné
řešení.
32/17 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty, že obdržel první verzi konceptu územního plánu
obce Lomec. Bude vyhlášen termín veřejného jednání, kde budou mít majitelé pozemků možnost vyjádřit
se k jejich zařazení do územního plánu. Koncept bude k nahlédnutí v místě prezidentských voleb.
33/17 - zastupitelstvo obce vyslechlo připomínku p. Machové, že před domem č. 26 v Lomci se nachází křoví
(pozemky 271/1 a 271/3) a bude nutné ho vykácet. Pověřilo starostu domluvit se s majitelem.
34/17 - zastupitelstvo obce vyslechlo připomínku p. Skálové, že po rekonstrukci hlavní silnice došlo k navýšení
vozovky, a pověřilo p. Václavu Skálu, aby připravil dopisy k tomuto tématu na Odbor dopravy
MÚ Klatovy, KÚ PK a Policii ČR, a starostu, aby je poté rozeslal.
35/17 - zastupitelstvo obce vyslechlo připomínku p. Machové, že chátrá společenská místnost a pověřilo
starostu, aby pozval odborníka.
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36/17 - zastupitelstvo obce vyslechlo připomínku p. Machové, že proti jejich domu byl opravován prasklý
vodovodní řád, ale nedošlo k opravě asfaltového povrchu a pověřilo starostu, aby zajistil nápravu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení ze 17. 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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