Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 16. 3. 2012 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
Místostarosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce Lomec a určil ověřovatele zápisu a zapisovatele.
•
•

ověřovatelé zápisu: Ladislav Hrdina, Jindřich Kalista
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
Bezpečnostní situace v obci
Finanční hospodaření obce
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 - Bezpečnostní situace v obci
Na zasedání se dostavil zástupce Policie ČR a informoval všechny přítomné, že z důvodu často se vyskytujících
krádeží v obci bude obcí projíždět hlídka Policie ČR nepravidelně. Dosud to bylo v pravidelných časech.
Na dotaz, co dělat s odstaveným osobním automobilem na hrázi rybníka, zástupce Policie ČR odpověděl,
že Policie nemůže dělat nic, že se automobil nachází v tzv. polopřevodu. Starosta proto zjistí, zda má automobil
platnou STK. Pokud ne, bude zlikvidován. Na dotaz p. Hrdiny, zda lze v obci měřit rychlost a zda lze
kontrolovat průjezd automobilů nad 3,5 tuny v úseku, kde je toto zakázáno dopravní značkou, zástupce Policie
ČR odpověděl, že podá podnět dopravní policii, protože toto není v jejich kompetenci.
Bod č. 3 - Finanční hospodaření obce
Místostarosta obce informoval o finančním hospodaření obce a o stavech prostředků na běžném a termínovaném
účtu a stavu akcií ve vlastnictví obce.
Bod č. 4 - Různé
• Starosta informoval o tom, že byla ukončena legalizace rybníka v Novákovicích. Tím je i stanovena výška
hladiny a nemůže tudíž kvůli tomu docházet ke sporům.

•

Dále starosta informoval, že proběhlo částečné vyčištění rybníka v CHKO Luňáky. Dle projektu se zde má
vybudovat bezpečnostní přeliv. Dne 16. 3. 2012 v odpoledních hodinách proběhlo u rybníka jednání ohledně
přemístění přelivu. Tento přeliv by se měl přesunout o cca 100 m blíže k výpusti, než bylo původně
v projektu, a měl by být cca 20 cm nad provozní hladinou rybníka. Starosta i místostarosta nesouhlasili
s tímto přemístěním a nechali si čas na rozmyšlenou. Aby došlo k ujasnění situace, proběhne v sobotu
17. 3. 2012 v 16 hod. schůzka zastupitelů a občanů u rybníka v Luňákách a zde se rozhodne, zda
se přemístění povolí nebo ne.

•

Poté starosta informoval, že je potřeba opravit příjezdovou komunikaci do obce Novákovice směrem
od Klatov. P. Hrdina požadoval též opravu komunikace v Lomci. Vzhledem k tomu, že ani jedna
z komunikací není v majetku obce, zjistí starosta možnosti jak tyto opravy financovat.

•

Dále starosta informoval o proběhlé návštěvě z Klatovského deníku, po které vyšel článek o lomeckém
rybníku. Na tento článek reagovali Kolowratovy lesy dopisem, že mají snahu o rekonstrukci rybníka a žádají
obec o provedení protierozních opatření. Bohužel pozemky v sousedství rybníka nejsou ve vlastnictví obce
Lomec. Proto bude vedeno jednání s majitelem rybníka o dalším postupu při jeho rekonstrukci.

•

Dále starosta informoval, že se bude muset opravit můstek v Lomci ke studni. Povodí ho bohužel nechce
opravit, proto oprava proběhne na náklady obce. Zároveň s tímto bude opraven můstek pod silnicí
v Novákovicích.

•

Starosta informoval o zakoupení velikonočních přáníček od charity za 600 Kč, a dále o dvou zdařilých
společenských akcích (dětský maškarní a společenský večer).

•

Dále starosta odprezentoval rozpočtová opatření č. 7/11 a 1/12.

Bod č. 5 - Diskuse
• P. Martínková se kvůli kronice dotázala, kdo vede evidenci domů a obyvatel. Starosta odpověděl, že popisná
čísla přiděluje on sám a evidenci obyvatel vede p. Müller.
•

P. Míšek informoval, že u spodního rybníka v Lomci je propadlá hráz u čapu. Starosta odpověděl,
že se to vyřeší společně s rekonstrukcí horního rybníka.

•

P. Míšek informoval, že mladí hasiči z Lomce skončili na 2. místě v Sušici a na 1. místě v Bělé nad
Radbuzou a o plánech na další soutěže.

•

Dále se p. Míšek dotazoval na stav úprav tréninkového hřiště pro hasiče (plocha mezi zahrádkami). Zatím
toto není vyřešené a starosta se pokusí domluvit využití původní tréninkové plochy.

•

Starosta informoval o mimořádném hlášení s upozorněním na místního zloděje.

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

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 16. 3. 2012 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
1/12 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci od zástupce Policie ČR o tom, že z důvodu často
se vyskytujících krádeží v obci bude obcí projíždět hlídka Policie ČR nepravidelně. Dosud to bylo
v pravidelných časech.
2/12 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci od zástupce Policie ČR že nemůže nic dělat s odstaveným
osobním automobilem na hrázi rybníka, a pověřilo starostu obce, aby zjistil, zda má automobil platnou
STK. Pokud nebude STK platná, bude automobil zlikvidován.
3/12 - zastupitelstvo obce vyslechlo dotaz p. Hrdiny na zástupce Policie ČR, zda lze v obci měřit rychlost a zda
lze kontrolovat průjezd automobilů nad 3,5 tuny v úseku, kde je toto zakázáno dopravní značkou a vzalo
na vědomí informaci od zástupce Policie ČR, že podá podnět dopravní policii, protože toto není v jejich
kompetenci.
4/12 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci místostarosty obce o stavu finančních prostředků obce
na běžném a termínovaném účtu a stavu akcií ve vlastnictví obce.
5/12 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty o tom, že byla ukončena legalizace rybníka
v Novákovicích a že tím je i stanovena výška hladiny a nemůže tudíž kvůli tomu docházet ke sporům.
6/12 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty, že proběhlo částečné vyčištění rybníka v CHKO
Luňáky a že byl požádán o odsouhlasení přesunutí bezpečnostního přelivu o cca 100 m blíže k výpusti,
než bylo původně v projektu. Dále že starosta i místostarosta nesouhlasili s tímto přemístěním a nechali
si čas na rozmyšlenou. Aby došlo k ujasnění situace, proběhne v sobotu 17. 3. 2012 v 16 hod. schůzka
zastupitelů a občanů u rybníka v Luňákách a zde se rozhodne, zda se přemístění povolí nebo ne.
7/12 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty, že je potřeba opravit příjezdovou komunikaci
do obce Novákovice směrem od Klatov a požadavek p. Hrdiny na opravu komunikace v Lomci a pověřilo
starostu zjistit možnosti jak tyto opravy financovat vzhledem k tomu, že ani jedna z komunikací není
v majetku obce.
8/12 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty o proběhlé návštěvě z Klatovského deníku,
po které vyšel článek o lomeckém rybníku. Na tento článek reagoval podnik Kolowratovy lesy dopisem,
že mají snahu o rekonstrukci rybníka a žádají obec o provedení protierozních opatření. Bohužel pozemky
v sousedství rybníka nejsou ve vlastnictví obce Lomec. Proto bude vedeno jednání s majitelem rybníka
o dalším postupu při jeho rekonstrukci.
9/12 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty, že se bude muset opravit můstek v Lomci
ke studni a že ho Povodí bohužel nechce opravit. Proto oprava proběhne na náklady obce. Zároveň s tímto
bude opraven můstek pod silnicí v Novákovicích.
10/12 - zastupitelstvo obce vyslechlo informace starosty o zakoupení velikonočních přáníček od charity
za 600 Kč, a dále o dvou zdařilých společenských akcích (dětský maškarní a společenský večer).
11/12 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 7/11 a 1/12.
12/12 - zastupitelstvo obce vyslechlo dotaz p. Martínkové, kdo vede evidenci domů a obyvatel a odpověď
starosty, že popisná čísla přiděluje on sám a evidenci obyvatel vede p. Müller.
13/12 - zastupitelstvo obce vyslechlo dotaz p. Míška, že u spodního rybníka v Lomci je propadlá hráz u čapu
a odpověď starosty, že se to vyřeší společně s rekonstrukcí horního rybníka.
14/12 - zastupitelstvo obce vyslechlo informace p. Míška, že mladí hasiči z Lomce skončili na 2. místě v Sušici
a na 1. místě v Bělé nad Radbuzou a o plánech na další soutěže.

15/12 - zastupitelstvo obce vyslechlo dotaz p. Míška na stav úprav tréninkového hřiště pro hasiče (plocha mezi
zahrádkami) a odpověď starosty že zatím toto není vyřešené a že se pokusí domluvit využití původní
tréninkové plochy.
16/12 - zastupitelstvo obce vyslechlo informaci starosty o mimořádném hlášení s upozorněním na místního
zloděje.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Lomec.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

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

Ověřovatelé zápisu:

……………………………………..
Ladislav Hrdina

……………………………………..
Jindřich Kalista

