Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 6. 4. 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.
5.
6.

Zahájení
Finanční hospodaření obce
Příprava investičních akcí na rok 2019-2023
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
Místostarosta 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. 1/18.
Bod č. 3 – Příprava investičních akcí na rok 2019-2023
- Vyčištění rybníka v Novákovicích:
p. Kalla se nebrání převodu jeho části rybníka obci Lomec, záležitost vyřídí s p. Kallou starosta obce.
Poté může pokračovat projektant ve zpracování projektu na tuto akci.
-

Vodovod v Lomci a Novákovicích:
v Lomci je v současné době stav vyhovující, jediným problémem je, že vlastníkem vodovodu je Statek
Beňovy. V Novákovicích vodovod není. Starosta zjistí do 14 dní podmínky dodávky vody pro obě obce
ze skupinového vodovodu Nýrsko - Klatovy. Poté bude svoláno jednání s majiteli nemovitostí
v Novákovicích ohledně závazného zájmu o napojení na vodovod. K otázce vodovodu v Lomci starosta
představil nápad stát se spolumajitelem vodovodu, starosta domluví jednání s majiteli vodovodu.

-

kanalizace v Lomci a Novákovicích:
starosta zjistí možnosti technického řešení do června 2018.

Bod č. 4 – Různé
Starosta informoval o uzavírce silnice v úseku Dolní Lhota - Janovice nad Úhlavou, která proběhne poslední
týden v dubnu.
Stále přetrvává problém se znečišťováním komunikace v Lomci. Bude vyvoláno jednání se Statkem Beňovy.
Starosta přednesl návrh ohledně zajištění údržby zeleně v Lomci, o kterou by se mohla postarat místní mládež.
Jednalo by se o práce formou brigády.
Bod č. 5 – Diskuse
P. Machová se přihlásila s návrhem uzavřít pojistku na škody vzniklé zastupitelstvem. Prověří možnosti.
Bod č. 6 – Závěr
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Lomec.
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Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 6. 4. 2018 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
4/18 - Zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
5/18 - Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1/18.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
6/18 - Zastupitelstvo obce pověřilo starostu, aby vyřídil s panem Kallou převod jeho části rybníka obci Lomec.
7/18 - Zastupitelstvo obce pověřilo starostu, aby zjistil do 14 dní podmínky dodávky vody pro obce Lomec
a Novákovice ze skupinového vodovodu Nýrsko - Klatovy.
8/18 - Zastupitelstvo obce pověřilo starostu zjistit možnosti technického řešení kanalizace v Lomci
a Novákovicích do června 2018.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení z 19. 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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