Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 16. 2. 2018 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.

Zahájení
Návrhy na rozvoj obce v návaznosti na připravovaný územní plán Lomce a Novákovic
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 – Návrhy na rozvoj obce v návaznosti na připravovaný územní plán Lomce a Novákovic
Starosta zahájil debatu o budoucnosti obce a předložil následující témata:
a) rozšíření obce o nové rodinné domky,
b) napojení Novákovic na vodovod,
c) cesta procházející obcí Lomec,
d) vodovod v Lomci,
e) kanalizace v Lomci i v Novákovicích,
f) plynofikace,
g) hřiště v Novákovicích,
h) rybník v Novákovicích.
Zastupitelé a občané dostali prostor k diskusi a vyjádřili se k výše uvedeným tématům následně:
a) Starosta se dotázal na představu přítomných, kde a kolik by bylo vhodné postavit nových rodinných
domků. Paní Skálová se dotázala starosty, jestli je zájem o stavění v Lomci. Starosta odpověděl,
že cca 1x za čtvrt roku.
b) V návrhu územního plánu obce Lomec je zakresleno napojení vodovodu pro Novákovice na vodovod
v Lomci. To ale není možné prakticky realizovat, protože vodovod v Lomci není majetkem obce
a nemá dostatečnou kapacitu. Řešením by bylo napojení vodovodu pro Novákovice na vodovod
Nýrsko - Klatovy.
P. Vávrová se dotázala, proč je důležité řešit vodovod do Novákovic, když tam všichni mají vlastní
studny nebo vrty. Dostala odpověď, že voda z místních zdrojů je nekvalitní a občané by měli zájem
o kvalitní pitnou vodu.
c) Starosta informoval o skutečnosti, že nechal zaměřit cestu procházející obcí Lomec. V současnosti
je cesta v majetku Ministerstva obrany ČR. Obec jedná o jejím převedení do svého majetku. Poté bude
moci řešit její rekonstrukci včetně chodníků.
d) Viz diskuse k bodu b)
e) V současnosti je v Lomci a v Novákovicích funkční kanalizace na dešťovou vodu pouze v částech obcí.
P. Mach se dotázal, jakým způsobem bude řešena kanalizace v Lomci. Starosta odpověděl, že toto ještě
nebylo řešeno. Přijatelné jsou dvě možnosti, vybudovat čističku nebo odvedení odpadních vod
do Klatov.
h) P. Kala se nebrání převedení části s vodou, proto je možné dále pokračovat v přípravě projektu
na rekonstrukci rybníka v Novákovicích.
Starosta nastínil představu zastupitelstva ohledně pozemků k zastavění, že obec nejprve pozemek vykoupí,
zasíťuje a dále nabídne případným zájemcům.
P. Pešek se přihlásil, že by chtěl přidat parcelu do územního plánu. Starosta odpověděl, že k tomuto účelu bude
vyhlášena veřejná výzva.
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Zastupitelstvo obce se dohodlo, že naváže komunikaci s obcemi podobné velikosti a bude čerpat z jejích
zkušeností.
Starosta zjistí možnosti technického řešení vodovodu a kanalizace a p. Kybic možnosti financování.
Bod č. 3 – Diskuse
P. Kybic se dotázal, zda již obec obdržela vyjádření ohledně rekonstrukce hlavní silnice – viz usnesení č. 34/17.
P. V. Skála odpověděl, že vše odpovídá současným normám.
Bod č. 4 – Závěr
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Lomec.
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Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 16. 2. 2018 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
1/18 - Zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
2/18 - Zastupitelstvo obce se dohodlo, že naváže komunikaci s obcemi podobné velikosti a bude čerpat z jejich
zkušeností.
3/18 - Zastupitelstvo pověřilo starostu a p. Kybice zjistit možnosti financování a technického řešení vodovodu
a kanalizace.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení ze 18. 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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