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Přijatá usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Lomnice, konaného dne 13.3.2019 

 od 15 hodin v obřadní síní OÚ Lomnice 

 

Usnesení č. 73/3/2019 ze dne 13.3.2019 

Zastupitelstvo obce volí pro své 3. zasedání: 

a) Návrhovou komisi ve složení: Naděžda Černíková, Karel Lídl 

b) Ověřovatele zápisu: Ing. Josef Janura, DiS., Mgr. Ladislav Litvák 

 

Usnesení č. 74/3/2019 ze dne 13.3.2019 

a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce. 

 

b) Bytový výbor předkládá na vědomí ZO výsledky řízení MěÚ Sokolov ve  správních řízeních. 

 

 

Usnesení č. 75/3/2019 ze dne 13.3.2019 

Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje OZV č. 1/2019 – rozšíření počtu míst sběru tříděného odpadu. 

 

Usnesení č. 76/3/2019 ze dne 13.3.2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje na další funkční období přísedící Okresního soudu v Sokolově paní Bc. 

Milenu Vyčítalovou. 

 

Usnesení č. 77/3/2019 ze dne 13.3.2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IV-12-0014179 na parc. č. pozemků 364/1, 363, 373 a 364/2 vše v k.ú. Lomnice u 

Sokolova.  

 

Usnesení č. 78/3/2019 ze dne 13.3.2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo 04/2019, poskytnutí služeb dotačního managementu 

v rámci vypracování a administraci žádosti o podporu z programu Podpora obnovy rozvoje venkova 

pro dotační titul 117d8219E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (budova MŠ v Lomnici), 

celková cena díla 100.000,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 79/3/2019 ze dne 13.3.2019 

Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném užívání prostor Komunitního 

centra v obci Lomnice, doplnění bodu IV. Doba užívání od 1.2.2019 do 31.12.2024. 

 

Usnesení č. 80/3/2019 ze dne 13.3.2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o společném postupu při zajištění dopravní obslužnosti 

s autobusovým dopravcem LIGNETA autobusy s.r.o. v přepravě cestujících veřejnou linkovou 

autobusovou dopravou. 

 

Usnesení č. 81/3/2019 ze dne 13.3.2019 

Zastupitelstvo obce jmenuje hodnotící komisi uvedeným výběrovým/poptávkovým řízením 

 Nákup vozidla - třístranný sklápěč s upínací deskou  

 Nákup elektromobilu 

 Přístavba skladu Komunitní centra 

 Přestavba Mateřské školy v Lomnici 

ve složení Miloslav Matoušek, Ing. Ladislav Kuchta, Jana Glosová, Naděžda Černíková, Ing. Josef 

Janura, DiS., Karel Lídl. 
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Usnesení č. 82/3/2019 ze dne 13.3.2019 

Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo obce schvaluje „Příkazní smlouvu TDI o provedení stavebně 

technického dozoru, autorského dozoru s ing. Petrem Potužákem“ na akci Přístavba skladu 

Komunitní centra, cena díla vč. DPH 60.500,- Kč.  

 

 

Usnesení č. 83/3/2019 ze dne 13.3.2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje „Příkazní smlouvu TDI o provedení stavebně technického dozoru, 

autorského dozoru s ing. Petrem Potužákem“ na akci Přestavba Mateřské školy v Lomnici, cena díla 

vč. DPH 188.760,- Kč.  

 

 

Usnesení č. 84/3/2019 ze dne 13.3.2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu – přijetí daru od Sokolovské uhelné, právní nástupce, 

a.s. ve výši 7.000.000,- Kč. Dar bude použit na finanční dar občanům a na obnovu komunální techniky.  

Přijetí a čerpání uvedeného daru bude v účetnictví obce analyticky odděleno. 

 

Usnesení č. 85/3/2019 ze dne 13.3.2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu pod občany obce Lomnice splňující podmínky: 

 

1. Obdarovaný byl řádně přihlášen k trvalému pobytu v rodinném domě nebo bytové jednotce v obci 

k 31.12.2018. 

2. Dar bude vyplacen obdarovanému, který nemá dluh vůči obci.  

3. Dárce si vyhrazuje právo kontroly využití poskytnutého peněžního daru. V případě použití 

poskytnutých prostředků v rozporu s touto smlouvou se obdarovaný zavazuje neoprávněně použité 

prostředky vrátit dárci.  

4. Dar bude poskytnut jednorázově v částce 4.000,- Kč na osobu. 

5. Obdarovaný se zavazuje užít prostředky za účelem použití finančních prostředků zejména na 

kulturu, školství, na účely sociální, zdravotnické ekologické a sportovní. Dárce je 

přesvědčen, že finanční dar umožní obdarovanému zlepšit kvalitu jeho života v obci. 

. 

 

Usnesení č. 86/3/2019 ze dne 13.3.2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zrušení žádosti o výměnu střešních oken – Kraslická 1 na základě 

sdělení nájemníků. 

 

Usnesení č. 87/3/2019 ze dne 13.3.2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru pronájmu restaurace SPORTOVNÍ CENTRUM za cenu 

– energie 6.000,- Kč + nájemné 3.000,- Kč za kalendářní měsíc.  

 

Usnesení č. 88/3/2019 ze dne 13.3.2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání 

SPORTOVNÍ CENTRUM, Sokolovská 224, Lomnice na dobu určitou do 2.5.2019.  

Nájemné a úhrada za ceny služeb poskytovaných pronajímatelem s užíváním prostoru určeného k 

podnikání se stanoví dohodou a činí měsíčně nájemné 1,- Kč s účinností od 1.4.2019. Do data 

31.3.2019 činí nájemné 6.000,- Kč měsíčně, jak bylo sjednáno nájemní smlouvou.  

Sjednaná výše nájemného za nájem nebytových prostor ve výši 1,- Kč je odůvodněna 

skutečností, že pronajímatel není schopen od data 1.4.2019 zajistit provoz pohostinství v obci Lomnice, 

kdy ke dni sepsání této dohody neprojevila žádná osoba zájem o provoz pohostinství a v obci Lomnice 
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není provozováno jiné restaurační zařízení či pohostinství. Pokud nebude v provozu v obci Lomnice 

žádné pohostinství či restaurační zařízení, je vážně ohroženo konání kulturních a společenských akcí 

v obci Lomnice konaných na venkovním prostranství u hřiště (např. „Pálení čarodějnic“).  

 

Usnesení č. 89/3/2019 ze dne 13.3.2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2019  

oddíl 31 –  ZŠ 200.000,- Kč 

  MŠ 100.000,- Kč 

           

dále   TJ 50.000,- Kč (převod prostředků z roku 2018 na výměnu výpočetní techniky 

v kuželně). 

 

Usnesení č. 90/3/2019 ze dne 13.3.2019 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s umístěním měřících bodů (odběrových nádob) – na měření 

prašného spadu a PM10 (1 den v měsíci po dobu 24 hod.). Měření bude započato v měsíci dubnu. 

Měření prašného spadu bude umístěno v ulicích: 

Sokolovská – Kraslická (u dětského hřiště) 

Spojnice Sukova – Dvořákova 

Týn, ul. Dvořákova (u rybníčka) 

Novolomnická u č.p. 186 

 

Měření PM 10 – umístění ul. Kraslická 127 

  

 

 

 

 

Karel Lídl        Miloslav Matoušek 

místostarosta        starosta obce 

 

 
 

 


