Zápis ze 3. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 29. 3. 2019 v 19 hodin v budově OÚ Lomec
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce Lomec a určil ověřovatele zápisu a zapisovatele.
•
•

ověřovatelé zápisu: Ladislav Hrdina, Martin Novotný
zapisovatel: Růžena Jelínková

Přítomno 9 členů zastupitelstva obce.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Projednání postupu prací na pořízení územního plánu obce za účasti pana architekta
Finanční hospodaření obce
Nákup nemovitostí v katastrálním území Lomec
Projednání a schválení spisového řádu
Různé
Diskuse
Závěr

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 2 – Projednání postupu prací na pořízení územního plánu obce za účasti pana architekta
Starosta obce představil p. architekta, který zpracovává územní plán. Byly nastíněny možnosti pro majitele
pozemků a případné stavebníky a vysvětlena otázka bonity v kat. územích Lomec a Novákovice. Bylo
domluveno, že zájemci o výstavbu předají své záměry starostovi, a to do konce měsíce dubna. Poté se
zastupitelstvo dohodne, jak s tímto naloží. Během měsíce května zapracuje požadavky zastupitelstva p. architekt.
Bod č. 3 - Finanční hospodaření obce
Starosta obce informoval o finančním hospodaření obce a o stavech finančních prostředků na běžném
a termínovaném účtu.
Bod č. 4 - Nákup nemovitostí v katastrálním území Lomec
Starosta informoval o průběhu jednání s firmou Kolowratovy lesy, a.s., která odprodává všechny pozemky
v k.ú. Lomec, včetně vodojemu, o který má obec Lomec zájem. Dále o jednání se Statkem Beňovy, který má
o vodojem zájem také. Výsledkem dohody je, že obec Lomec odkoupí pozemek st. 70/1, budovu vodojemu,
která na tomto pozemku stojí, dále parcelu st. 70/2 a parcelu 48/8, na které se nachází komunikace Lomec Luby, a parcelu 75/24. Cena bude 35 Kč/m2, tedy celkově 438 410 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podepsat smlouvu na odkup pozemků st. 70/1 včetně
budovy vodojemu, st. 70/2, 48/8 a 75/24, vše v k.ú. Lomec, od firmy Kolowratovy lesy, a.s., za celkovou
cenu 438 410 Kč.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 5 - Projednání a schválení spisového řádu
Místostarosta obce představil spisový řád. Všichni měli možnost si ho prostudovat, nikdo k němu nevznesl
námitky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje spisový řád obce Lomec.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
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Bod č. 6 - Různé
Starosta obce informoval, že Oblastní charita požádala o částku 1 500 Kč na provoz vozidla pro své služby rozvoz obědů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 1 500 Kč pro Oblastní charitu.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Dále starosta informoval, že Státní statek Jeneč u Prahy bezúplatně převede obci pozemky 267/2 v k.ú. Lomec
a 305/1 v k.ú. Novákovice.
Dále starosta sdělil, že Ministerstvo obrany ČR převede bezúplatně obci pozemky, o kterých se jednalo
v loňském roce. Byly doposlány všechny podklady k tomuto převodu.
Starosta představil rozpočtová opatření 9/18, 1/19 a 2/19.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí RO 9/18, 1/19 a schválilo RO 2/19.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 2/19 kvůli nákupu pozemků.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 7 - Diskuse
Starosta informoval, že byla podána žádost o dotaci na opravu návsi v Lomci a na studii na vodovod a kanalizaci
pro obce Lomec a Novákovice.
Dále je potřeba zajistit pracovníka na úpravu zeleně, opravit průtah obcí Lomec a komunikaci na Luby.
P. Úlovec vznesl připomínku, že je potřeba likvidovat porost ve zrekonstruovaném rybníce v Lomci.
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Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 29. 3. 2019 v 19 hodin v budově OÚ Lomec
1/19 - Zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
2/19 - Zastupitelstvo obce pověřilo starostu podepsat smlouvu na odkup pozemků st. 70/1 včetně budovy
vodojemu, st. 70/2, 48/8 a 75/24, vše v k.ú. Lomec, od firmy Kolowratovy lesy, a.s., za celkovou cenu
438 410 Kč.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
3/19 - Zastupitelstvo obce schválilo spisový řád obce Lomec.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
4/19 - Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek 1 500 Kč pro Oblastní charitu.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
5/19 - Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtová opatření 9/18 a 1/19.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
6/19 - Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření 2/19 kvůli nákupu pozemků.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)

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

……………………………………..
Ladislav Hrdina

……………………………………..
Martin Novotný
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