Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 30. 6. 2021 ve 20.00 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
Schválení závěrečného účtu obce a účetní závěrky za rok 2020
Různé
Diskuse
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 výši úspor na obecních účtech.
Bod č. 3 - Schválení závěrečného účtu obce a účetní závěrky za rok 2020
Starosta přečetl výsledky finančního auditu obce za rok 2020 a odprezentoval závěrečný účet a účetní závěrku
za rok 2020.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2020 bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 4 - Různé
Starosta obce představil rozpočtová opatření 1/21 a 3/21 a zastupitelstvo je vzalo na vědomí.
Starosta obce informoval o průběhu prací na vytváření projektové dokumentace ve věci vodovodu a kanalizace.
Bod č. 5 - Diskuse
K diskusi se přihlásila paní Klain a požadovala opět zanést svou parcelu do ÚP. Starosta ji opět vysvětlil důvody,
proč není obecním zájmem rozšiřovat obec tímto směrem (úzká komunikace, proluky).
Bod č. 6 - Závěr
Starosta obce ukončil schůzi obecního zastupitelstva.
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Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 30. 6. 2021 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
5/21 - Zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
6/21 - Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2020 bez výhrad.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
7/21 - Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtová opatření 1/21 a 3/21.

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

……………………………………..
Ladislav Hrdina

……………………………………..
Martin Novotný
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