Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 29. 6. 2012 ve 20 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: Václav Kybic

Přítomno všech 9 členů zastupitelstva obce.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Finanční hospodaření obce
Projednání finančního auditu za rok 2011 a schválení závěrečného účtu obce za rok 2011
Projednání převodu komunikace v Novákovicích do majetku obce Lomec
Různé
Diskuse
Závěr

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 9, 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
a stavu akcií ve vlastnictví obce.
Bod č. 3 - Projednání finančního auditu za rok 2011 a schválení závěrečného účtu obce za rok 2011
Místostarosta obce přečetl výsledky finančního auditu obce Lomec za rok 2011, který proběhl 4. 5. 2012,
a starosta obce se vyjádřil k připomínkám, které při něm byly zjištěny.
Obecní zastupitelstvo stanovuje výši odměn neuvolněným členům obecního zastupitelstva:
Skála František 3500,Mach Stanislav 1500,Skála Václav 400,Müller Pavel 400,Hrdina Ladislav 400,Novotný Martin 400,Dále starosta odprezentoval závěrečný účet za rok 2011. Z toho vznikl následující návrh usnesení:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce
za rok 2011 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 s výhradou
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 4 - Projednání převodu komunikace v Novákovicích do majetku obce Lomec
Starosta informoval, že v souvislosti s rekonstrukcí NN sloupů (usnesení 41/11) je potřeba převzít komunikaci
na parcele číslo 305/2 v k.ú. Novákovice do majetku obce Lomec. Toto bylo již dříve prodiskutováno
na pracovní poradě zastupitelů, která proběhla dne 6. 6. 2012.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje převzetí komunikace na parcele č. 305/2 v k.ú. Novákovice
do vlastnictví obce Lomec.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

Bod č. 5 - Různé
Starosta oznámil, že obdržel žádost od charity, která rozváží obědy starším spoluobčanům, o příspěvek
na provoz. P. Presl informoval o službách této charity a spokojenosti s ní. Zastupitelstvo se dohodlo
na příspěvku 5 000 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 5 000 Kč pro charitu, která rozváží obědy
pro starší spoluobčany.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Dále starosta informoval o postupu rekonstrukce veřejného osvětlení. Již nyní obdržel 2 nabídky a spolu
s projektantem se dohodli na rozšíření v Lomci ke Kondelům a k Hamákům, v Novákovicích při cestě k hlavní
silnici směrem na Klatovy.
Další informací starosty bylo, že opravy komunikací v Lomci a Novákovicích jsou objednány a proběhnou
v průběhu července 2012.
Starosta požádal p. Müllera, kterého na pracovní schůzce zastupitelů požádal o zjištění stavu veřejného mínění
v Novákovicích, aby odprezentoval výsledky průzkumu. P. Müller zjistil následující:
Občané Novákovic se nechtějí oddělit od obce Lomec. Byli by rádi, kdyby se v krátkodobém časovém horizontu
povedlo opravit komunikace a vybudovat dětské hřiště. V dlouhodobém časovém horizontu by chtěli vybudovat
kanalizaci a vodovod. Starosta se poté k těmto bodům vyjádřil. Zastupitelé z Novákovic proberou s občany
do příštího zasedání zastupitelstva, kde chtějí dětské hřiště vybudovat.
Bod č. 6 – Diskuse
Žádné připomínky.
Bod č. 7 – Závěr
Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce Lomec.

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Lomec
konaného 29. 6. 2012 ve 20 hodin v budově OÚ Lomec
17/12 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci místostarosty obce o stavu finančních prostředků obce
na běžném a termínovaném účtu a stavu akcií ve vlastnictví obce.
18/12 - zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně
zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 s výhradou nedostatků uvedených
ve zprávě o výsledku hospodaření.
19/12 - zastupitelstvo obce schválilo převzetí komunikace na parcele č. 305/2 v k.ú. Novákovice do vlastnictví
obce Lomec.
20/12 - zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 5 000 Kč pro charitu, která rozváží obědy pro starší
spoluobčany.
21/12 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty o postupu rekonstrukce a rozšíření veřejného
osvětlení.
22/12 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty o tom, že opravy komunikací v Lomci
a Novákovicích jsou objednány a proběhnou v průběhu července 2012.
23/12 - zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výsledky průzkumu, který provedl p. Müller na žádost starosty.
Z toho vyplynulo, že se občané Novákovic se nechtějí oddělit od obce Lomec, byli by rádi, kdyby
se v krátkodobém časovém horizontu povedlo opravit komunikace a vybudovat dětské hřiště
a v dlouhodobém časovém horizontu by chtěli vybudovat kanalizaci a vodovod.
24/12 - zastupitelstvo obce dalo za úkol zastupitelům z Novákovic aby prodiskutovali s občany Novákovic
do příštího zasedání zastupitelstva, kde chtějí vybudovat dětské hřiště.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Lomec.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

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

Ověřovatelé zápisu:

……………………………………..
Ladislav Hrdina

……………………………………..
Martin Novotný

