Zápis z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lomy
konaného dne15.12.2017 v kanceláři obecního úřadu
Přítomni: 7 členů zastupitelstva
starosta: Miroslav Kopeček
místostarosta: Zdeněk Bauer
místostarosta: Antonín Kopeček
členi: František Čurda
Martin Daňhel
Vladimíra Kovaříková
Lenka Komendová
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné
Hosté: dle prezenční listiny
Program:
1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Rozpočtové opatření č.4/2017 a 5/2017
4. Schválení dodatku ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení
s firmou GasNet, s r.o.
5. Schválení dodatku č.3 ke stanovám dobrovolného svazku obcí se Sdružením
odpadu Borek
6. Schválení sponzorského daru na ples pro ZŠ Budkov
7. Schválení návrhu rozpočtu obce Lomy na rok 2018
8. Jmenování inventarizační komise
9. Schválení výše příspěvku na Mikulášskou besídku
10. Schválení výše příspěvku na vánoční posezení s vyhrávkou koled
11. Schválení žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Diecézní charitě Brno
12. Schválení dodatku ke smlouvě o navýšení poplatku za svoz popelnic firmou
TSMB s r.o. Moravské Budějovice
13. Schválení nákupu nového hasičského vozidla
14. Diskuse
15. Závěr
1. Zahájení
Zasedání zahájil starosta Miroslav Kopeček v 19.00hod., přečetl program schůze a navrhl
hlasovat veřejně zdvižením ruky
Usnesení- 157/18/2017/ZO- schvaluje program schůze.
Hlasování: Pro- 7
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Jako zapisovatel je jmenována Lenka Komendová
Usnesení- 158/18/2017/ZO- schvaluje ověřovatele zápisu a to navrženého
Františka Čurdu a Vladimíru Kovaříkovou
Hlasování: Pro- 7

3. Rozpočtové opatření č.4/2017 a č.5/2017
ZO- po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č.4/2017 a č.5/2017
4. Schválení dodatku ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení s firmou
GasNet, s r.o.
Usnesení- 159/18/2017/ZO- schvaluje po projednání dodatek ke smlouvě o nájmu
a provozování plynárenského zařízení s firmou GasNet, s r.o.
č. smlouvy 9402004607/3000003766
Hlasování: Pro- 7
5. Schválení dodatku č.3 ke stanovám dobrovolného svazku obcí se Sdružením
odpadu Borek ( dodatek přiložen k zápisu)
Usnesení- 160/18/2017/ZO- schvaluje po projednání dodatek.č.3 ke stanovám dobrovolného
svazku obcí se Sdružením odpadu Borek
(dodatek přiložen k zápisu)
Hlasování: Pro- 7
6. Schválení sponzorského daru na ples pro ZŠ Budkov
Usnesení- 161/18/2017/ZO- schvaluje po projednání sponzorský dar na ples pro ZŠ Budkov
ve výši 3 000Kč
Hlasování: Pro- 7
7. Schválení návrhu rozpočtu obce Lomy na rok 2018
Usnesení- 162/18/2017/ZO- schvaluje po projednání návrh rozpočtu obce Lomy na rok 2018
Hlasování: Pro- 7
8. Jmenování inventarizační komise
Usnesení- 163/18/2017/ZO- schvaluje po projednání navržené členy inventarizační komise
ve složení: předseda – František Čurda
členi Ludmila Nevěčná
Lenka Komendová
Martin Daňhel
Hlasování: Pro- 7
9. Schválení příspěvku na Mikulášskou besídku
Usnesení- 164/18/2017/ZO- schvaluje po projednání příspěvek na Mikulášskou besídku
ve výši 8 750Kč.
Hlasování: Pro- 7
10. Schválení příspěvku na vánoční posezení s vyhrávkou koled
Usnesení- 165/18/2017/ZO- schvaluje po projednání příspěvek na vánoční posezení
s vyhrávkou koled ve výši 8 000Kč.
Hlasování: Pro- 7

11. Schválení žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Diecézní charitě Brno
Usnesení- 166/18/2017/ZO- schvaluje po projednání žádost finančního příspěvku Diecézní
charitě Brno na rok 2018 ve výši 7 000Kč
Hlasování: Pro- 7
12. Schválení dodatku ke smlouvě o navýšení poplatku za svoz popelnic firmou
TSMB s r.o. Moravské Budějovice
Usnesení- 167/18/2017/ZO- schvaluje po projednání dodatek ke smlouvě o dílo č. 22/2008 o
navýšení poplatku
za svoz popelnic firmou TSMB s r.o. Moravské Budějovice
Hlasování: Pro- 7
13. Schválení nákupu nového hasičského vozidla
Usnesení- 168/18/2017/ZO- schvaluje po projednání nákup nového hasičského vozidla
a bude se finančně podílet na dorovnání celkové ceny.
Hlasování: Pro- 7
14. Diskuse
Starosta obce seznámil přítomné se zprávou ze schůze Jemnického mikroregionu.
Pozval všechny spoluobčany na posezení s vyhrávkou koled na 23.12.2017 v 19:00 hod.
15. Závěr
Starosta obce ukončil zasedání ve 20:00 hod.

Zápis ze zasedání ZO byl vyhotoven dne 18.12.2017

_____________________
starosta

_____________________
ověřovatel

________________________
ověřovatel

