Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 28. 6. 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 Skála
zapisovatel: Václav Kybic

Přítomno 7 členů zastupitelstva obce.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Finanční hospodaření obce
Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2017
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 rozpočtová opatření č. 2/18 a 3/18.
Bod č. 3 – Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2017
Starosta obce představil výsledky závěrečného účtu obce Lomec za rok 2017, který zpracovala p. Přerostová účetní. Dále informoval o průběhu finančního auditu, který se uskutečnil dne 13. 4. 2018. Zastupitelé se
dohodli na následujícím usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2017 vč. zprávy o přezkoumání hospodaření bez
výhrad.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Starosta obce dále seznámil zastupitele s účetní závěrkou obce Lomec za rok 2017. Nikdo nevznesl žádné
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Lomec za rok 2017 bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 4 – Různé
Starosta poděkoval za hojnou účast na brigádě obce (sběr kamení).
Starosta informoval, že dne 9. 5. 2018 proběhla schůzka občanů Novákovic ke zjištění zájmu o možném
napojení na vodovod Nýrsko - Klatovy. Obec získala stanovisko od všech občanů kromě Martínků a Vacků.
Starosta poté oslovil firmu Vodospol ohledně vytvoření studie. Studie bude obsahovat návrh řešení vodovodu
v Novákovicích, možnost připojení obce Lomec a návrh řešení kanalizace pro obě obce. Měla by být vyhotovena
na podzim 2018.
Starosta dále informoval o průběhu zpracování územního plánu. Čekalo se na podpis smlouvy o dotaci
z PSOV KÚ PK. Nyní může být zahájeno zpracování.
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Bod č. 5 – Diskuse
P. Jelínková upozornila, že výjezd z Novákovic na Janovice nad Úhlavou je nebezpečný, protože při komunikaci
jsou větve, které brání ve výhledu. Starosta vyzve do 14 dní Odbor dopravy MÚ Klatovy ke stanovisku
a k vyjádření, kdo má provést nápravu.
Starosta upozornil, že je potřeba uzavírat branky a vrata na hřiště, aby do prostoru hřiště nevnikala volně
pobíhající zvířata a neznečišťovala kačírek a travnaté plochy na dětském hřišti.
Bod č. 6 – Závěr
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Lomec.
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Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 28. 6. 2018 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
9/18 - Zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 7, proti 0, zdrželi se 0)
10/18 - Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření č. 2/18 a 3/18.
(pro 7, proti 0, zdrželi se 0)
11/18 - Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet za rok 2017 vč. zprávy o přezkoumání hospodaření bez
výhrad.
(pro 7, proti 0, zdrželi se 0)
12/18 - Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce Lomec za rok 2017 bez výhrad.
(pro 7, proti 0, zdrželi se 0)
13/18 - Zastupitelstvo obce vyslechlo informaci starosty obce, že 9. 5. 2018 proběhla schůzka občanů Novákovic
ke zjištění zájmu o možném napojení na vodovod Nýrsko - Klatovy. Na jejím základě poté oslovil firmu
Vodospol ohledně vytvoření studie.
14/18 - Zastupitelstvo obce vyslechlo informaci starosty o průběhu zpracování územního plánu. Čekalo se na
podpis smlouvy o dotaci z PSOV KÚ PK. Nyní může být zahájeno zpracování.
15/18 - Zastupitelstvo obce vyslechlo upozornění p. Jelínkové, že výjezd z Novákovic na Janovice nad Úhlavou
je nebezpečný, protože při komunikaci jsou větve, které brání ve výhledu, a pověřilo starostu, aby vyzval
do 14 dní Odbor dopravy MÚ Klatovy ke stanovisku a k vyjádření, kdo má provést nápravu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce Lomec.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

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

……………………………………..
Ladislav Hrdina

……………………………………..
Václav Skála
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