Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 29. 12. 2020 od 19 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. Pan Úlovec omluven.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2021
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 – Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2021
Starosta obce představil návrh finančního rozpočtu obce Lomec na rok 2021 tak, jak ho připravila p. účetní.
Zastupitelé ho prodiskutovali a dohodli se na následujícím usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční rozpočet na rok 2021. Rozpočet je sestaven jako schodkový
se schodkem ve výši 466 000 Kč. Příjmy činí 1 943 800 Kč a výdaje činí 2 409 800 Kč.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Starosta obce dále přečetl návrh rozpočtového výhledu na roky 2021 - 2023. Nikdo k němu nevznesl žádné
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2021 - 2023.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Dále starosta odprezentoval rozpočtová opatření č. 5/20 a 6/20 a zastupitelé je vzali na vědomí.
Bod č. 3 – Různé
Starosta obce informoval o záměrech na propachtování zemědělsky obhospodařovatelných pozemků a vyzval
zastupitele k diskusi o ceně za propachtování. Zastupitelé se dohodli pověřit starostu k uzavření pachtovních
smluv dle záměrů za cenu 2 500 Kč/ha propachtované půdy. Se statkem Beňovy bude uzavřena smlouva,
ve které nebude stanovena cena, ale služby, které statek obci Lomec poskytne jako protislužbu. Všechny
smlouvy budou uzavřeny dle zákona o půdě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměry na propachtování pozemků č. 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5 a pověřuje
starostu uzavřít k tomuto smlouvy o propachtování za cenu 2 500 Kč/ha. Statek Beňovy bude mít místo
ceny uvedeny služby, které obci poskytne jako protislužbu.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
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Bod č. 4 – Diskuse
Do diskuse se přihlásil pan Aichinger a pan Bouda ve věci termínu dokončení územního plánu. Starosta jim
odpověděl, že poslední verzi ÚP obdržel těsně před konáním zastupitelstva a přislíbil, že bude projednán na
dalším zasedání zastupitelstva obce.
Bod č. 5 - Závěr
Starosta obce ukončil schůzi obecního zastupitelstva.
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Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 29. 12. 2020 v 19 hodin v budově OÚ Lomec
10/20 - Zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
11/20 - Zastupitelstvo obce schválilo finanční rozpočet na rok 2021. Rozpočet je sestaven jako schodkový
se schodkem ve výši 466 000 Kč. Příjmy činí 1 943 800 Kč a výdaje činí 2 409 800 Kč.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
12/20 - Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled na roky 2021 - 2023.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
13/20 - Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtová opatření 5/20 a 6/20.
14/20 - Zastupitelstvo obce schválilo záměry na propachtování pozemků č. 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5
a pověřilo starostu uzavřít k tomuto smlouvy o propachtování za cenu 2 500 Kč/ha. Statek Beňovy bude
mít místo ceny uvedeny služby, které obci poskytne jako protislužbu.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)

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

……………………………………..
Ladislav Hrdina

……………………………………..
Jindřich Kalista
.
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