Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 6. 5. 2011 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce Lomec a určil ověřovatele zápisu a zapisovatele.
•
•

ověřovatelé zápisu: Václav Smolík, Ladislav Hrdina
zapisovatel: Václav Kybic

Přítomno 7 členů zastupitelstva obce, nepřítomni Pavel Müller a Jindřich Kalista.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Finanční hospodaření obce
Pronájem pozemku p. Ing. Pyškovi
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.
Bod č. 3 - Pronájem pozemku p. Ing. Pyškovi
• starosta informoval, že se Ing. Pyšek stal majitelem pozemků v okolí obce Lomec. Obec Lomec má pronajat
pozemek p. č. 48/3 v k. ú. Lomec na dobu 45 let. Na části tohoto pozemku se nachází dětské hřiště.
Ing. Pyšek požádal o pronájem části tohoto pozemku, na které není hřiště, se záměrem pasení ovcí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce zamítá žádost Ing. Pyška o pronájem části pozemku 48/3 v k. ú.
Lomec.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
•

p. Míšek navrhl a podložil grafickým návrhem možnost rozšíření dětského hřiště na pozemku p. č. 48/3
v k. ú. Lomec. Tato část pozemku by byla využita jako tréninková plocha pro hasiče. Starosta obce prověří
tuto možnost na místě s p. Míškem.

Bod č. 4 - Různé
• Zrušeno pro neúčast p. Müllera
Bod č. 5 - Diskuse
• p. Hrdina vznesl dotaz, zda lze nějak řešit špatný stav zdi u dětského hřiště. Starosta obce prověří na místě
možnosti a zkusí navrhnout řešení.
•

p. Hrdina vznesl návrh na rozšíření veřejného osvětlení. Starosta obce prověří situaci na místech, kde by
bylo potřeba veřejné osvětlení rozšířit a případně nechá vypracovat návrh projektu pro rozšíření.

Bod č. 6 – Závěr
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Lomec.

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 6. 5. 2011 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
11/11 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty obce o stavu finančních prostředků obce.
12/11 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty obce, že se pan Ing. Pyšek stal majitelem
pozemků v okolí obce Lomec. Obec Lomec má pronajat pozemek p. č. 48/3 v k. ú. Lomec na dobu 45 let.
Na části tohoto pozemku se nachází dětské hřiště. Pan Ing. Pyšek požádal o pronájem části tohoto
pozemku, na které není hřiště, se záměrem pasení ovcí.
13/11 - zastupitelstvo obce zamítlo žádost pana Ing. Pyška o pronájem části pozemku 48/3 všemi sedmi hlasy
přítomných členů zastupitelstva obce.
14/11 - zastupitelstvo obce vyslechlo návrh pana Míška, který byl podložen grafickým návrhem, na možnost
rozšíření dětského hřiště na pozemku p. č. 48/3 v k. ú. Lomec. Tato část pozemku by byla využita jako
tréninková plocha pro hasiče.
15/11 - zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce prověřit možnost rozšíření dětského hřiště na pozemku p. č.
48/3 v k. ú. Lomec na místě s panem Míškem. Tato část pozemku by byla využita jako tréninková plocha
pro hasiče.
16/11 - zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce prověřit na místě špatný stav zdi u dětského hřiště a najít
možnosti na opravu této zdi.
17/11 - zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce prověřit situaci na místech, kde by bylo potřeba rozšířit
veřejné osvětlení a případně nechat vypracovat pro toto návrh projektu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení ze 4. zasedání obce Lomec.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

……………………………………..
starosta obce
František Skála

Ověřovatelé zápisu:

……………………………………..
Václav Smolík

……………………………………..
Ladislav Hrdina

