Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 30. 9. 2020 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce Lomec a určil ověřovatele zápisu a zapisovatele.
•
•

ověřovatelé zápisu: Ladislav Hrdina, Jindřich Kalista
zapisovatel: Růžena Jelínková

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

Zahájení
Finanční hospodaření obce
Schválení místní vyhlášky o poplatku ze psů
Informace o průběhu jednání ohledně územního plánu obce
Seznámení s postupem přípravných prací pro vybudování vodovodu a kanalizace
Různé
Diskuze
Závěr

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 8, 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. Starosta představil rozpočtové opatření 4/20
a zastupitelstvo ho vzalo na vědomí.
Bod č. 3 - Schválení místní vyhlášky o poplatku ze psů
Starosta obce představil novou vyhlášku, která se týká poplatků ze psů. Návrh vypracovalo Ministerstvo vnitra
ČR a odpovídá současné legislativě. Pro občany zůstává výše poplatku ve stejné výši.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje novou vyhlášku o místním poplatku ze psů č. 1/2020.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 4 - Informace o průběhu jednání ohledně územního plánu obce
Starosta obce informoval, že nové projednání změněného ÚP obce Lomec se uskuteční dne 4. 11. 2020
na Městském úřadě v Klatovech.
Bod č. 5 - Seznámení s postupem přípravných prací pro vybudování vodovodu a kanalizace
Starosta obce informoval, že obci Lomec byly doručeny 2 nabídky na vypracování projektové dokumentace
na vybudování vodovodu a kanalizace, a to od firem VAK servis a ČEVAK. Zastupitelé obě nabídky
prostudovali a vybrali levnější nabídku firmy VAK Servis.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce vybírá nabídku firmy VAK Servis na vypracování projektové dokumentace
na vybudování vodovodu a kanalizace.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení bylo schváleno.
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Bod č. 6 - Různé
Starosta obce informoval, že byl dokončen převod pozemku pod komunikací od Ministerstva obrany ČR. Tak lze
zařadit komunikaci do místních komunikací a obec může zahájit druhou etapu opravy vodoteče.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnou vyhlášku o zařazení pozemní komunikace označené v pasportu
pozemních komunikací pod identifikačním číslem 1c do kategorie místních komunikací.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Starosta informoval, že dostal žádost od ČEZ a. s. na umístění kabelového vedení do pozemku na p. č. 39/2
v k. ú. Novákovice. Tímto pozemkem obec plánuje vést vodovod a kanalizaci, proto odmítl navrhované řešení
a doporučil toto řešit nadzemním vedením, případně podzemní vedení řešit až při budování kanalizace.
Zastupitelé se k tomuto stanovisku připojili.
Bod č. 7 - Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Bod č. 8 – Závěr
Starosta obce ukončil schůzi obecního zastupitelstva.
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Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 30. 9. 2020 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
5/20 - Zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
6/20 - Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření 4/20.
7/20 - Zastupitelstvo obce schválilo novou vyhlášku o místním poplatku ze psů č. 1/2020.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
8/20 - Zastupitelstvo obce vybralo nabídku firmy VAK Servis na vypracování projektové dokumentace
na vybudování vodovodu a kanalizace.
(pro 7, proti 0, zdrželi se 1)
9/20 - Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou vyhlášku o zařazení pozemní komunikace označené v pasportu
pozemních komunikací pod identifikačním číslem 1c do kategorie místních komunikací.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)

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

Ověřovatelé zápisu:

……………………………………..
Ladislav Hrdina

……………………………….
Jindřich Kalista
.
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