Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 27. 12. 2019 od 20 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.

Zahájení
Finanční hospodaření obce
Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2020
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. Dále odprezentoval rozpočtové opatření
č. 6/19 a zastupitelstvo ho vzalo na vědomí.
Bod č. 3 - Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2020
Starosta obce představil návrh rozpočtu pro obec Lomec na rok 2020. Zastupitelstvo ho projednalo a dohodlo
se na následujícím usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční rozpočet na rok 2020. Rozpočet je stanoven jako schodkový
se schodkem ve výši 485 000 Kč, příjmy činí 1 934 400 Kč a výdaje činí 2 419 400 Kč.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Starosta obce dále přečetl návrh rozpočtového výhledu na roky 2020 - 2022. Nikdo k němu nevznesl žádné
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2020 - 2022.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 4 - Různé
Starosta obce informoval, že proběhl převod pozemků od statku Jeneč na obec Lomec.
Bod č. 5 - Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Bod č. 6 - Závěr
Starosta obce ukončil schůzi obecního zastupitelstva.
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Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 27. 12. 2019 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
20/19 - Zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
21/19 - Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření 6/19.
22/19 - Zastupitelstvo obce schválilo finanční rozpočet na rok 2020. Rozpočet je stanoven jako schodkový
se schodkem ve výši 485 000 Kč, příjmy činí 1 934 400 Kč a výdaje činí 2 419 400 Kč.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
23/19 - Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled na roky 2020 - 2022.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)

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

……………………………………..
Ladislav Hrdina

……………………………………..
Martin Novotný
.
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