Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 21. 9. 2022 ve 20:00 hodin v budově OÚ Lomec
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce Lomec a určil ověřovatele zápisu a zapisovatele.
•
•

ověřovatelé zápisu: Josef Úlovec, Martin Novotný
zapisovatel: Růžena Jelínková

Přítomno 8 členů zastupitelstva obce.
Omluven: Ladislav Hrdina
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Finanční hospodaření obce
Schválení Územního plánu obce Lomec
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 - Finanční hospodaření obce
Starosta obce seznámil zastupitele a ostatní přítomné občany se stavem finančních prostředků na účtech obce.
Bod č. 3 - Schválení Územního plánu obce Lomec
Starosta obce seznámil všechny přítomné s finálně dokončeným Územním plánem obce Lomec, který pokrývá
obě katastrální území obce. Do plánu byly zapracovány všechny připomínky zastupitelstva a všech dotčených
orgánů.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce vydává Územní plán obce Lomec formou opatření obecné povahy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 1, zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 4 - Různé
Starosta obce informoval o záměru firmy ČEZ vést vedení nn k nově budovaným stavbám v obci Lomec přes
obecní pozemek. Stanovisko obce Lomec je vést tyto přípojky co nejblíže stavbám, aby nedošlo k porušení
komunikace a zůstal dostatek místa pro v současnosti plánovaný obecní vodovod a kanalizaci.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno pro kabel nn na pozemku 271/1 v k. ú.
Lomec.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno.
Dále starosta informoval o urgenci p. Kroupové, že stále není opravena regulace na přítoku do rybníka
v Novákovicích. Stanovil termín 15. 10. 2022, do kdy musí uživatelé rybníka toto dát do pořádku.
Bod č. 5 - Diskuse
K diskusi se nikdo nepřihlásil.
Bod č. 6 - Závěr
Starosta obce ukončil schůzi obecního zastupitelstva
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Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 21. 9. 2022 ve 20:00 hodin v budově OÚ Lomec
13/22 - Zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)
14/22 - Zastupitelstvo obce vydalo Územní plán obce Lomec formou opatření obecné povahy.
(pro 7, proti 1, zdrželi se 0)
15/22 - Zastupitelstvo obce schválilo věcné břemeno pro kabel nn na pozemku 271/1 v k. ú. Lomec u Klatov.
(pro 8, proti 0, zdrželi se 0)

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

……………………………………..
Josef Úlovec

……………………………………..
Martin Novotný
.
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