Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 29. 11. 2019 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: Růžena Jelínková

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

Zahájení
Finanční hospodaření obce
Seznámení s postupem prací na územním plánu pro Lomec a Novákovice
Projednání a zvolení varianty řešení pro výstavbu vodovodu a kanalizace pro části Lomec
a Novákovice
Projednání smlouvy o bezúplatném převodu komunikace v části Lomec
Různé
Diskuze
Závěr

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 9, 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 termínovém účtu a o částce ve fondech, to vše ve vlastnictví obce.
Bod č. 3 - Seznámení s postupem prací na územním plánu pro Lomec a Novákovice
Starosta obce informoval o průběhu prací na územním plánu. Architekt narazil na problém s vysokou třídou
ochrany půd na území obou obcí v místech zájmu občanů o výstavbu. Starosta všem vysvětlil situaci a možnosti
dalšího pokračování.
Bod č. 4 - Projednání a zvolení varianty řešení pro výstavbu vodovodu a kanalizace pro části Lomec
a Novákovice
Starosta obce informoval o čtyřech možných variantách zásobování vodou a šesti možných variantách řešení
kanalizace včetně jejich výhod a nevýhod:
1) Individuální zásobování z domovních studní (neoptimální, nereálné).
2) Vodovodní síť s posílením stávajících zdrojů nebo vybudování nových zdrojů společně v rámci jedné obce
(investice cca 23,9 mil. Kč, vodné cca 105 Kč/m3).
3) Napojení přívodním řadem z vodovodu Klatovy (investice cca 22,5 mil. Kč, vodné cca 110 Kč/m3).
4) Napojení na skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy (investice cca 16 mil. Kč, vodné cca 75 Kč/m3).
Doporučená varianta dle studie je varianta 4.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje doporučenou variantu vodovodu dle studie (napojení
na skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy).
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
1) Domovní ČOV (investice cca 23,5 mil. Kč, stočné cca 120 Kč/m3).
2) Vyvážení jímek (vyvážení cca 690 Kč/m3).
3) Výtlak OV do Klatov (investice cca 39,5 mil. Kč, stočné cca 170 Kč/m3).
4) Centrální ČOV (investice cca 29 mil. Kč, stočné cca 130 Kč/m3).
5) Centrální ČOV kořenová (investice cca 31,1 mil. Kč, stočné cca 150 Kč/m3).
6) Centrální ČOV biologický rybník (investice cca 30,5 mil. Kč, stočné cca 140 Kč/m3).
Doporučená varianta dle studie je varianta 4.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje doporučenou variantu kanalizace dle studie (centrální
ČOV).
Výsledek hlasování: pro 6, proti 3, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 5 - Projednání smlouvy o bezúplatném převodu komunikace v části Lomec
Starosta seznámil občany se smlouvou s Ministerstvem obrany ČR na bezúplatný převod komunikace
a přilehlých pozemků do majetku obce Lomec. Jedná se o pozemky: p. č. 262/1, 262/2, 262/4, 262/5, 262/6
a 262/7, vše v k. ú. Lomec u Klatov.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. 1977335233 o bezúplatném převodu pozemků
p. č. 262/1, 262/2, 262/4, 262/5, 262/6 a 262/7, vše v k. ú. Lomec u Klatov, od Ministerstva obrany ČR.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 6 - Různé
Starosta informoval o jednání v KB Klatovy, kde dostal nabídku na převod peněz v rámci investičních fondů.
Zastupitelstvo se dohodlo, že věc ponechá otevřenou.
Obec Bublava požádala o finanční výpomoc, zastupitelstvo nebude řešit.
Starosta seznámil zastupitelstvo s novou spol. smlouvou společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. a navrhl násl.
usnesení:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo
1a) schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na novou výši
2.166.210 Kč,
1b) souhlasí s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly upsány takto:
- stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou výši 1.100.000,- Kč
- přistupující noví společníci obec Běšiny a obec Vrhaveč vloží vklady ve výši odpovídající počtu obyvatel dané
obce násobeného 30,- Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých společníků jsou uvedeny v návrhu společenské
smlouvy.
1c) schvaluje novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. dle přiloženého návrhu.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 7 - Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Bod č. 8 - Závěr
Starosta ukončil schůzi zastupitelstva obce.
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Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 29. 11. 2019 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
15/19 - Zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
16/19 - Zastupitelstvo obce schválilo doporučenou variantu vodovodu dle studie (napojení na skupinový
vodovod Nýrsko - Klatovy).
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
17/19 - Zastupitelstvo obce schválilo doporučenou variantu kanalizace dle studie (centrální ČOV).
(pro 6, proti 3, zdrželi se 0)
18/19 - Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu č. 1977335233 o bezúplatném převodu pozemků p. č. 262/1,
262/2, 262/4, 262/5, 262/6 a 262/7, vše v k. ú. Lomec u Klatov, od Ministerstva obrany ČR.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
19/19 - Zastupitelstvo
1a) schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na novou výši
2.166.210 Kč,
1b) souhlasí s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly upsány takto:
- stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou výši 1.100.000,- Kč
- přistupující noví společníci obec Běšiny a obec Vrhaveč vloží vklady ve výši odpovídající počtu
obyvatel dané obce násobeného 30,- Kč. Konkrétní výše vkladů jednotlivých společníků jsou
uvedeny v návrhu společenské smlouvy.
1c) schvaluje novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. dle přiloženého
návrhu.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)

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

……………………………………..
Ladislav Hrdina

……………………………………..
Václav Skála
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