Zápis z 25. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lomy
konaného dne: 24.9.2010 v místním pohostinství
Přítomni: 5 členů zastupitelstva
2 členi omluveni
Hosté dle prezenční listiny
Jmenování zapisovatele: Vladimíra Kovaříková
a ověřovatelů: Zdeněk Bauer
Antonín Kopeček
Program schůze: 1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Žádost p.Zdeňka Bauera, Lomy č.p.24 o odkoupení části
pozemku p.č.5496 ve vlastnictví obce.
3. Žádost p.Martina Daňhela, Lomy č.p.59 o pronájem
pozemku p.č.268
4. Žádost p.Jaroslava Průšy, Lomy č.p.66 o pronájem
pozemku p.č.269
5. Žádost firmy Ostwild na zřízení věcného břemene
6. Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o úvěru
7. Schválení darovací smlouvy mezi obcí Lomy a Sdružením
pro likvidaci komunálních odpadů Borek. Darování kontejneru
8. Žádost Domova pro seniory ve Velkém Újezdě o finanční dar
9. Schválení rozpočtového opatření č.2
10. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Lomy
a obcí Oponešice
11.=ávrh na usnesení
12. Diskuse
13. Schválení usnesení
14. Ukončení schůze
1.Zahájení v 19.00hod.,starosta Miroslav Kopeček přivítal všechny přítomné hosty.
Jmenování zapisovatele: Vladimíra Kovaříková
a ověřovatelů : Zdeněk Bauer
Antonín Kopeček
Hlasování: pro- jednohlasně(5)
2. Žádost p.Zdeňka Bauera Lomy, č.p.24 o odkoupení části pozemku p.č.5496 ve vlastnictví obce
Cena je stanovena na 3Kč za m2 a výměra odkoupeného pozemku je 500m2. Náklady spojené
s převodem hradí kupující
Hlasování: pro - (4), zdržel-(1)
3. Žádost p.Martina Daňhela, Lomy č.p.59 o pronájem pozemku p.č.268
O výměře 90m2. Doba pronájmu je stanovena na 30 let. Výše pronájmu je 50Kč za rok,
splatná k 31.12. Na pronájem bude uzavřena nájemní smlouva.
Hlasování: pro - jednohlasně (5)

4. Žádost p.Jaroslava Průšy, Lomy č.p.66 o pronájem pozemku p.č.269
O výměře 118m2. Doba pronájmu je stanovena na 30 let. Výše pronájmu je 50Kč za rok,
splatná k 31.12. Na pronájem bude uzavřena nájemní smlouva.
Hlasování: pro - jednohlasně(5)
5. Žádost firmy Ostwild na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu od VTE na obecních
pozemcích p.č.5171, 5172 a 5044 pro připojení k distribuční síti. Minimální uložení kabelu od okraje
vozovky musí být 2 m. Obec požaduje zapsání věcného břemene až po vydání stavebního povolení
na VTE, silnici nesmí překopat a narušit zeleň.
Hlasování: pro - jednohlasně(5)
6. Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o úvěru č.330085449 o prodloužení platnosti úvěrové
smlouvy do 30.6.2011
Hlasování: pro - jednohlasně(5)
7. Schválení darovací smlouvy mezi obcí Lomy a Sdružením pro likvidaci komunálních
odpadů Borek, Krajčířova 27/1, Dačice. Jedná se o převod plastového kontejneru.
Hlasování: pro - jednohlasně(5)
8. Žádost Domova pro seniory ve Velkém Újezdě o finanční dar. @avržená částka je 1000Kč.
Hlasování: pro- jednohlasně(5)
9. Schválení rozpočtového opatření č.2
Hlasování: pro - jednohlasně(5)
8. @ávrh na usnesení - přečetl Martin Daňhel

9. Diskuse
Starosta ohlásil sběr nebezpečného odpadu na sobotu 2.10.2010, odvoz od koupaliště.
Návrh p.Stehlíka na deratizaci obce. V kulturním domě je potřeba vydrátkovat parkety.
Z obecních lesů je možno odkoupit dřevo. Ing.Novotná by ráda viděla projekt VTE.
Přihlásila se k trvalému pobytu v Lomech a nabízí poradenství na fasády domů.
O posvícení zve do školy na výstavu, bude den otevřených dveří a kapela by mohla
s vyhrávkou po vsi začínat u školy.
10. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Lomy a obcí Oponešice
Hlasování: pro -jednohlasně (5)
11. Schválení usnesení
Hlasování: pro- jednohlasně (5)

12. Ukončení schůze - Starosta ukončil zasedání ve 20.00hod.
__________________________
starosta

___________________________
místostarosta

_________________________
místostarosta

