Zápis ze 16. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 8. 4. 2022 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 8 členů zastupitelstva obce.
Omluven: Stanislav Mach
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Finanční hospodaření obce
3. Různé
4. Diskuse
5. 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 seznámil zastupitelstvo a občany s finančními částkami na účtech v bance a peněžních fondech.
Bod č. 3 – Různé
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí pana Hradského, který zažádal MÚ Klatovy o změnu ÚP kvůli
zastavění části svého pozemku p. č. 1085 v k. ú. Klatovy. Jelikož tento pozemek leží na hranici k. ú.
Novákovice, tak MÚ Klatovy požádal o stanovisko OÚ Lomec, zda povolit jeho zastavění. Kvůli tomu,
že pozemek leží v oblasti, kam se obec Lomec nemá zájem rozšiřovat, doporučil starosta záporné stanovisko.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce nesouhlasí se zastavěním části pozemku p. č. 1085 v k. ú. Klatovy.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Starosta obce představil rozpočtové opatření 1/22 a zastupitelstvo ho vzalo na vědomí.
Starosta obce informoval, že ve věci vodovodu a kanalizace proběhne geometrické zaměření, které provádí
geodet pan Pavel Hucek.
Starosta obce představil zájezd ke Dni dětí, který se bude konat dne 28. 5. 2022.
Bod č. 4 - Diskuse
K diskusi se nikdo nepřihlásil.
Bod č. 5 - Závěr
Starosta obce ukončil schůzi obecního zastupitelstva
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Usnesení ze 16. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 8. 4. 2022 ve 20:00 hodin v budově OÚ Lomec
4/22 - Zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
5/22 - Zastupitelstvo obce nesouhlasí se zastavěním části pozemku p. č. 1085 v k. ú. Klatovy.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
6/22 - Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření 1/22.

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

……………………………………..
Ladislav Hrdina

……………………………………..
Martin Novotný
.
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