Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 20. 12. 2011 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce Lomec a určil ověřovatele zápisu a zapisovatele.
•
•

ověřovatelé zápisu: Martin Novotný, Ladislav Hrdina
zapisovatel: Václav Kybic

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

Zahájení
Finanční hospodaření obce
Projednání a schválení finančního rozpočtu na rok 2012
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 stavech prostředků na běžném a termínovaném účtu.
Dále oznámil, že p. účetní objevila nepřevedené akcie z minulého období. Jedná se o 200 ks akcií České
spořitelny v nominální hodnotě 100 Kč. Tyto budou zavedeny jako vícenález do účetnictví obce.
Dále starosta odprezentoval rozpočtové opatření č. 6.
Bod č. 3 - Projednání a schválení finančního rozpočtu na rok 2012
Starosta přečetl návrh rozpočtu na rok 2012. Zastupitelstvo se poté dohodlo, že přesune 45 000 Kč z položky
„Výdaje - bezdrátový rozhlas opravy a udržování“ do položky „Rezervy“. V položce „Výdaje - bezdrátový
rozhlas opravy a udržování“ tím pádem zůstane 5 000 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh finančního rozpočtu na rok 2012 s tím, že se přesune
45 000 Kč z položky „Výdaje - bezdrátový rozhlas opravy a udržování” do položky „Rezervy“. Rozpočet
je schválen jako přebytkový s přebytkem ve výši 17 100 Kč. Příjmy činí 996 100 Kč a výdaje 979 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 4 - Různé
• Starosta informoval, že vozidlo Avia, původně uskladněné v hasičské zbrojnici, bylo prodáno
za dohodnutou cenu 8 000 Kč.

•

Dále starosta informoval, že zřejmě v roce 2012 proběhne v Novákovicích výměna NN sloupů.
Na původních sloupech má obec instalováno veřejné osvětlení a veřejný rozhlas. Proto se bude muset
vyřešit převedení těchto zařízení na nové sloupy.

•

Poté starosta přednesl, že v listopadu 2011 proběhlo pracovní setkání starostů a zemědělců, ze kterého
vyplynulo, že prioritou následujících období budou komplexní pozemkové úpravy.

•

Dále starosta informoval, že je nutné udělat pasport komunikací. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu
vybráním odhadce pro tuto činnost.

•

Novou informací starosty je též termín společenského večera, který proběhne druhou sobotu v únoru
(11. 2. 2012).

Bod č. 5 - Diskuse
• P. Hrdina se dotázal jak daleko zasahuje pozemek, na němž se nachází dětské hřiště. Vypadá to, že jeho část
kdosi užívá i přesto, že toto nebylo schváleno. Starosta stav prověří a zajistí nápravu.
•

Dále zazněl dotaz, zda se bude nějak řešit rozšíření světel v Lomci. Odpověď zněla že ano, nejspíše
s pomocí některé z dotací, počátkem roku 2012.

•

Posledním dotazem bylo, jestli je možné seřídit světla v Novákovicích, která se rozsvicují příliš brzy.
Starosta zajistí seřízení.

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

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 20. 12. 2011 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
36/11 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty obce o stavu finančních prostředků obce
na běžném a termínovaném účtu.
37/11 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu starosty, že p. účetní objevila nepřevedené akcie z minulého
období. Jedná se o 200 ks akcií České spořitelny v nominální hodnotě 100 Kč a tyto budou zavedeny jako
vícenález do účetnictví obce.
38/11 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6.
39/11 - zastupitelstvo obce schválilo návrh finančního rozpočtu na rok 2012 s tím, že se přesune 45 000 Kč
z položky „Výdaje - bezdrátový rozhlas opravy a udržování” do položky „Rezervy“. Rozpočet je schválen
jako přebytkový s přebytkem ve výši 17 100 Kč. Příjmy činí 996 100 Kč a výdaje 979 000 Kč.
40/11 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty, že vozidlo Avia, původně uskladněné v hasičské
zbrojnici, bylo prodáno za dohodnutou cenu 8 000 Kč.
41/11 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty, že zřejmě v roce 2012 proběhne v Novákovicích
výměna NN sloupů. Na původních sloupech má obec instalováno veřejné osvětlení a veřejný rozhlas.
Proto se bude muset vyřešit převedení těchto zařízení na nové sloupy.
42/11 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu starosty o pracovním setkání starostů a zemědělců,
ze kterého vyplynulo, že prioritou následujících období budou komplexní pozemkové úpravy.
43/11 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty, že je nutné udělat pasport komunikací a pověřilo
starostu vybráním odhadce pro tuto činnost.
44/11 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty, že společenský večer proběhne druhou sobotu
v únoru (11. 2. 2012).
45/11 - zastupitelstvo obce vyslechlo dotaz p. Hrdiny, jak daleko zasahuje pozemek, na němž se nachází dětské
hřiště. Vypadá to, že jeho část kdosi užívá i přesto, že toto nebylo schváleno. Zastupitelstvo pověřilo
starostu prověřením situace a zajištěním nápravy.
46/11 - zastupitelstvo obce vyslechlo dotaz, zda se bude nějak řešit rozšíření světel v Lomci, a dohodlo se,
že rozšíření proběhne, nejspíše s pomocí některé z dotací, počátkem roku 2012.
47/11 - zastupitelstvo obce dále vyslechlo dotaz, jestli je možné seřídit světla v Novákovicích, která se rozsvicují
příliš brzy, a pověřilo starostu, aby zajistil seřízení v nejbližší době.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Lomec.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
……………………………………..
starosta obce
František Skála
Ověřovatelé zápisu:
……………………………………..
Martin Novotný

……………………………………..
Ladislav Hrdina

