Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 15. 12. 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.
7.

Zahájení
Finanční hospodaření obce
Projednání a schválení veřejných vyhlášek pro nakládání s odpady
Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2022
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 finanční hotovosti na účtu u Komerční banky, ČNB a částce, která je uložena na
podílových listech.
Bod č. 3 - Projednání a schválení veřejných vyhlášek pro nakládání s odpady
Starosta obce informoval, že od 1. ledna roku 2022 se musí změnit výběr poplatku za svoz odpadů. K dispozici
již nebudou známky, ale poplatek se bude vybírat na občana s trvalým pobytem na území obce Lomec, případně
na nemovitost, ve které není hlášen žádný občan s trvalým pobytem na území obce Lomec. Zastupitelstvo obce
se dohodlo na částce 500 Kč. Částka není jen za svoz komunálního odpadu, ale také za svoz tříděného odpadu,
nebezpečného i velkoobjemového.
Byly vypracovány a zpracovány 2 vyhlášky k této problematice a posouzeny Ministerstvem vnitra ČR. Obecně
závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a Obecně závazná vyhláška o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Zastupitelstvo je projednalo a schválilo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Lomec č. 1/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Lomec č. 2/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
Bod č. 4 - Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2022
Starosta obce představil návrh finančního rozpočtu obce Lomec na rok 2022 tak, jak ho připravila p. účetní.
Příjmy jsou 2 083 300 Kč, výdaje 2 409 800 Kč, schodek 327 500 Kč. Zastupitelé ho prodiskutovali a dohodli
se na následujícím usnesení:
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční rozpočet na rok 2022. Rozpočet je sestaven jako schodkový
se schodkem ve výši 327 500 Kč. Příjmy činí 2 083 300 Kč a výdaje činí 2 409 800 Kč.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Starosta obce dále přečetl návrh rozpočtového výhledu na roky 2022 - 2024. Nikdo k němu nevznesl žádné
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2022 - 2024.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 5 - Různé
Starosta obce přečetl rozpočtová opatření 6/21 a 7/21 a zastupitelstvo je vzalo na vědomí.
Starosta obce informoval, že ve věci územního plánu proběhne zastupitelstvo obce v lednu 2022 za účasti
p. architekta.
Bod č. 6 - Diskuse
V rámci diskuse byla řešena znečištěná místní komunikace v Lomci směrem na Luby, kolem kravína.
Bod č. 7 - Závěr
Starosta obce zakončil schůzi obecního zastupitelstva.
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Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 15. 12. 2021 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
11/21 - Zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
12/21 - Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Lomec č. 1/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
13/21 - Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Lomec č. 2/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
14/21 - Zastupitelstvo obce schválilo finanční rozpočet na rok 2022. Rozpočet je sestaven jako schodkový
se schodkem ve výši 327 500 Kč. Příjmy činí 2 083 300 Kč a výdaje činí 2 409 800 Kč.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
15/21 - Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled na roky 2022 - 2024.
(pro 9, proti 0, zdrželi se 0)
16/21 - Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtová opatření 6/21 a 7/21.

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

……………………………………..
Ladislav Hrdina

……………………………………..
Martin Novotný
.
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