Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 30. 9. 2011 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce Lomec a určil ověřovatele zápisu a zapisovatele.
•
•

ověřovatelé zápisu: Václav Skála, Martin Novotný
zapisovatel: Václav Kybic

Přítomno 7 členů zastupitelstva obce, nepřítomni a omluveni Pavel Müller a Jindřich Kalista.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Finanční hospodaření obce
Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Lomec a městem Klatovy
Různé
Diskuse
Závěr

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 2 - Finanční hospodaření obce
Starosta obce informoval o finančním hospodaření obce a o změnách stavů finančních prostředků na běžném
a termínovaném účtu od minulého zasedání zastupitelstva obce.
Dále starosta odprezentoval rozpočtová opatření č. 4 a 5. Zastupitelstvo je poté vzalo na vědomí.
Bod č. 3 - Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Lomec a městem Klatovy
Starosta představil upravenou veřejnoprávní smlouvu, která byla doručena od Města Klatovy. Jedná se o změnu
smlouvy, která byla schválena zastupitelstvem obce Lomec 25. 6. 2010. Její platnost má být ukončena na konci
roku 2011. Proto se nahradí novou smlouvou s platností na dobu neurčitou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu veřejnoprávní smlouvy s městem Klatovy, schválené
původně 25. 6. 2010, a tímto se její platnost mění z doby určité na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 4 - Různé
• Starosta informoval, že kvůli stížnosti některých občanů vznikl problém s hladinou rybníka v Novákovicích.
Na tento rybník není možné dohledat stavební povolení. Proto starosta pověří Ing. Tägla, aby vytvořil
provozní řád rybníka. Cena bude cca 20 – 25 000 Kč. K proměření rybníka zapůjčí p. Novotný loďku dle
termínu navrženého Ing. Täglem.

•

Dále starosta informoval, že p. Vávrová požádala o poskytnutí společenské místnosti na cvičení
a o příspěvek 250 Kč týdně pro částečné zaplacení cvičitelky. Toto jí schválil zkušebně do vánoc 2011.

Bod č. 5 - Diskuse
• P. Václav Skála vznesl připomínku, že je potřeba řešit sekání s obecní sekačkou. Zastupitelstvo se dohodlo,
že toto již není aktuální a bude se to řešit na jaře 2012 (v březnu).
•

P. Hrdina se dotázal co bude dále s hasičskou Avií, která je nepojízdná a jen zabírá místo. Již dříve bylo
zastupitelstvem rozhodnuto, že se Avia zlikviduje nebo odprodá.

•

P. Míšek oznámil, že je pro ni kupec.

•

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu, aby zajistil odhlášení vozidla a následně jeho prodej na součástky.
Termín: do příštího zasedání zastupitelstva obce.

•

P. Míšek vznesl dotaz na umístění tréninkové plochy pro hasiče, protože toto stále není dořešeno. Starosta
připraví návrh na rozšíření a rekonstrukci dětského hříště do příštího zasedání zastupitelstva obce.

•

P. Machová informovala, že voda rozebrala můstek na cestě k obecní studni, a dotazovala se, jak se bude
řešit oprava. Starosta zjistí možnosti do příštího zasedání zastupitelstva obce.

Bod č. 6 – Závěr
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Lomec.

Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 30. 9. 2011 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
27/11 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty obce o stavu finančních prostředků obce
na běžném a termínovaném účtu.
28/11 - zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 4 a 5.
29/11 - zastupitelstvo obce schválilo změnu veřejnoprávní smlouvy s městem Klatovy, původně schválené
25. 6. 2010. Její platnost se mění z doby určité na dobu neurčitou.
30/11 - zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty, že vznikl problém s hladinou rybníka v Novákovicích.
Na tento rybník není možné dohledat stavební povolení. Proto starosta pověří Ing. Tägla, aby vytvořil
provozní řád rybníka. Cena bude cca 20 – 25 000 Kč.
31/11 - zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty, že p. Vávrová požádala o poskytnutí společenské
místnosti na cvičení a o příspěvek 250 Kč týdně pro částečné zaplacení cvičitelky. Toto jí schválil
zkušebně do vánoc 2011.
32/11 - zastupitelstvo vyslechlo připomínku p. Václava Skály, že je potřeba řešit sekání s obecní sekačkou
a dohodlo se, že toto již není aktuální a bude se řešit na jaře 2012 (v březnu).
33/11 - zastupitelstvo obce vyslechlo dotaz p. Hrdiny ohledně nepotřebné hasičské Avie a informaci p. Míška,
že pro ni je kupec, a pověřilo starostu, aby zajistil odhlášení vozidla a následný prodej na součástky
do příštího zasedání zastupitelstva obce.
34/11 - zastupitelstvo vyslechlo dotaz p. Míška na umístění tréninkové plochy pro hasiče a pověřilo starostu
připravit návrh na rozšíření a rekonstrukci dětského hříště do příštího zasedání zastupitelstva obce.
35/11 - zastupitelstvo vyslechlo dotaz p. Machové, jak řešit vodou rozebraný můstek na cestě k obecní studni,
a pověřilo starostu zjistit možnosti opravy do příštího zasedání zastupitelstva obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva obce Lomec.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

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

Ověřovatelé zápisu:

……………………………………..
Václav Skála

……………………………………..
Martin Novotný

