Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 30. 6. 2011 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce Lomec a určil ověřovatele zápisu a zapisovatele.
•
•

ověřovatelé zápisu: Jindřich Kalista, Martin Novotný
zapisovatel: Václav Kybic

Přítomno 8 členů zastupitelstva obce, nepřítomen Pavel Müller. Od 21:00 přítomno všech 9 členů
zastupitelstva obce.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Finanční hospodaření obce
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2010
Projednání finančního auditu obce za rok 2010
Různé
Diskuse
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
termínovaném účtu.
Bod č. 3 a 4 - Schválení závěrečného účtu obce za rok 2010, projednání finanč. auditu obce za rok 2010
Starosta odprezentoval dokument závěrečného účtu za rok 2010 a přečetl zprávu o auditu hospodaření obce
Lomec v roce 2010. Z toho vyplývají některé úkoly, které je potřeba vyřešit. Proto vznikl následující návrh
usnesení:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok
2010 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 s výhradou
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
ukládá starostovi obce:
- archivaci informací povinně vyvěšených na úřední desce (pozvánky na veřejná zasedání zastupitelstva
obce, závěrečný účet obce, záměry prodeje pozemků apod.).
Termín: bezodkladně
- podání písemné informace na KÚPK o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při
přezkoumání hospodaření obce auditem, včetně uvedení lhůty k odstranění nedostatků.
Termín: do 15 dnů od schválení závěrečného účtu obecním zastupitelstvem
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Dále vzalo zastupitelstvo na vědomí informaci účetní obce, že od 1. 1. 2011 je účtováno měsíčně o předpisu
mezd a následně i o výplatě odměn zastupitelům.
Bod č. 5 - Různé
Starosta požádal o hlasování k nákupu zahradního traktoru.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup zahradního traktoru ve výši cca 85 tisíc Kč.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Dále vzalo zastupitelstvo na vědomí rozpočtové opatření č. 3.

Bod č. 6 - Diskuse
• P. Václav Skála vznesl dotaz, zdali funguje světlo naproti Foglům. Odpověď od občanů zněla, že se zdá že
ano.
•

další dotaz byl, že se nejspíše v Novákovicích u křížku scházejí narkomani a zda lze toto nějak řešit.
Odpověď zněla, že pro toto není řešení.

•

P. Martínek vznesl dotaz, zdali lze nějak řešit problém na zastávce autobusu, směrem na Janovice, kde se
označník nachází cca v půlce výstupního prostoru. Řidiči autobusů pak staví u tohoto označníku a lidé
vystupující z autobusu vystupují do stoky. Řešením by bylo posunout označník na začátek výstupního
prostoru. P. Kalista se nabídl, že označník posune.

•

P. Hrdina vznesl dotaz, zdali lze nějak zpomalit auta, projíždějící přes Lomec. Starosta navrhl, že by bylo
dobré na začátek obce umístit cedule “úsek měřený radarem”. Starosta zajistí výrobu a osazení cedulí.

•

P. Martínková se dotázala jak dopadlo rozšíření dětského hřiště o tréninkovou plochu pro hasiče. Starosta
navrhl posunout tuto plochu až za dětské hřiště. Zatím se nerozhodlo jak rozšíření provést.

•

P. Hamák navrhl upravit stávající hřiště tak, aby bylo vhodné pro malou kopanou. Starosta informoval, že
hřiště pro malou kopanou vyhovuje rozměry, jen branky jsou neodpovídající.

•

P. Müller informoval o špatném stavu pletiva za brankou.

Bod č. 7 – Závěr
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Lomec.

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 30. 6. 2011 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
18/11 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty obce o stavu finančních prostředků obce na
běžném a termínovaném účtu.
19/11 - zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010 včetně
zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 s výhradou nedostatků uvedených
ve zprávě o výsledku hospodaření a přijalo tato opatření:
20/11 - zastupitelsto obce uložilo starostovi obce:
- archivaci informací povinně vyvěšených na úřední desce (pozvánky na veřejná zasedání zastupitelstva
obce, závěrečný účet obce, záměry prodeje pozemků apod.).
Termín: bezodkladně
- podání písemné informace na KÚPK o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při
přezkoumání hospodaření obce auditem, včetně uvedení lhůty k odstranění nedostatků.
Termín: do 15 dnů od schválení závěrečného účtu obecním zastupitelstvem.
21/11 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci účetní obce, že od 1. 1. 2011 je účtováno měsíčně
o předpisu mezd a následně i o výplatě odměn zastupitelům.
22/11 - zastupitelstvo obce schválilo nákup zahradního traktoru ve výši cca 85 tisíc Kč.
23/11 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3.
24/11 - zastupitelstvo obce vyslechlo návrh p. Kalisty, že přesune označník autobusu směrem na Janovice
na začátek výstupního prostoru.
25/11 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí návrh starosty, že zajistí a osadí cedule “úsek měřený radarem”
na začátek obce.
26/11 - zastupitelstvo obce vyslechlo informaci starosty, že se zatím nerozhodlo o způsobu rozšíření dětského
hřiště o tréninkovou plochu pro hasiče.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení z 5. zasedání obce Lomec.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

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

Ověřovatelé zápisu:

……………………………………..
Jindřich Kalista

……………………………………..
Martin Novotný

