Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 1. 4. 2021 ve 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 8 členů zastupitelstva obce. Pan Josef Úlovec omluven.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Projednání územního plánu obce
Projednání smlouvy o užívání sběrného dvora v Klatovech
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 - Projednání územního plánu obce
Starosta obce informoval o stavu pořízení územního plánu, ke kterému jsou výhrady v několika oblastech.
Existuje několik možností, jak pokračovat. Nejlepší se jeví možnost vrátit plán k dopracování a k novému
projednání na městském úřadě, protože obec neměla možnost se pro koronovirová opatření a omezení ke všemu
dostatečně vyjádřit. Bylo připomenuto, že s panem architektem byla dosti obtížná komunikace a teprve před
schůzí zastupitelstva se podařilo starostovi obce sjednat schůzku se zhotovitelem územního plánu panem Ing.
Krejsou, který se zúčastnil interní schůze zastupitelstva a zodpověděl veškeré dotazy. K jednání se přihlásil pan
Jindřich Kalista, který není spokojen s tím, že jeho parcela nebyla zanesena do ÚP, byť je na stejné kvalitě
ochrany půdy jako jiné parcely, které v ÚP zaneseny jsou. Dále se starosta obce vyjádřil k postavenému domu
rodiny Tichých, kde je problém s otáčením popelářského vozu při svozu komunálního odpadu. Tento dům byl
postaven proti rozhodnutí obce. Ze stejného důvodu je problematická i plánovaná výstavba na pozemku paní
Klainové, a to i kvůli úzké vozovce přístupové cesty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce vrací předložený návrh ÚP pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému
projednání na základě § 54 odst. 3 Stavebního zákona.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 3 - Projednání smlouvy o užívání sběrného dvora v Klatovech
Starostovi obce byla doručena smlouva o užívání sběrného dvora v Klatovech za následujících podmínek:
- smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,
- obec Lomec zaplatí 2 Kč na občana za jeden měsíc,
- zvlášť bude fakturováno dovezené množství odpadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o užívání sběrného dvora v Klatovech.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 4 - Různé
Starosta obce informoval o nových vlastnících domu v Lomci č. p. 28, kteří žádají o prodej nebo pronájem
přilehlého obecního pozemku od obce kvůli vybudování přístupového chodníku. Zastupitelé prodej jednohlasně
vyloučili. Pronájem je možný, podmínky pronájmu budou specifikovány v nájemní smlouvě.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku u č. p. 28 v Lomci za podmínek stanovených v nájemní
smlouvě.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 5 - Diskuze
K diskuzi se přihlásila paní Machová a požadovala splachování cesty u kravína v Lomci při jejím znečištění.
Bod č. 6 - Závěr
Starosta obce ukončil schůzi obecního zastupitelstva.
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Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 1. 4. 2021 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
15/20 - Zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
16/20 - Zastupitelstvo obce vrací předložený návrh ÚP pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému
projednání na základě § 54 odst. 3 Stavebního zákona.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
17/20 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o užívání sběrného dvora v Klatovech.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
18/20 - Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku u č. p. 28 v Lomci za podmínek stanovených
v nájemní smlouvě.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)

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

Ověřovatelé zápisu:

……………………………………..
Ladislav Hrdina

……………………………….
Martin Novotný
.
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