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Usnesení z 37. řádného jednání ZO ze dne 21.9.2018, VZO/37/2018 
 

 
 
Usnesení č. 783/2018 - Určení ověřovatelů zápisu 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje ověřovatele zápisu Miloše Matouška a Josefa Januru. 
 
Usnesení č. 784/2018 - Určení návrhové komise 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje do návrhové komise Vladimíra Vondrušku, Ladislava Litváka a Karla Lídla. 
 
Usnesení č. 785/2018 - Návrh veřejného hlasování ke všem bodům programu zvlášť 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje veřejné hlasování ke každému bodu zvlášť. 
 
Usnesení č. 786/2018 - Schválení programu 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje program VZO/37/2018. 
 
Usnesení č. 787/2018 – Výsledky řízení MěÚ Sokolov v následujících správních řízení 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
bere na vědomí řízení MěÚ Sokolov. 
 
Usnesení č. 788/2018 – Zapsání žádostí o přidělení bytů 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
bere na vědomí žádosti o přidělení bytů do seznamu žadatelů. 
 
Usnesení č. 789/2018 – Pronájem pozemku parc. č. 112/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Týn u Lomnice 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
neschvaluje pronájem pozemku parc. č. 112/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Týn u Lomnice, vyvěšeno od 

17.8.2018 do 4.9.2018. 

 
Usnesení č. 790/2018 – Pronájem pozemku parc. č. 42/15 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Týn u Lomnice 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
neschvaluje pronájem pozemku parc. č. 42/15 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Týn u Lomnice, vyvěšeno od 

17.8.2018 do 4.9.2018. 

 

Usnesení č. 791/2018 – Pronájem pozemků parc. č. 515/2 (část) a 516/1 (část) o výměře cca 360 m2 
v k.ú. Lomnice 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje pronájem pozemků parc. č. 515/2 a 516/1  o výměře cca 360 m2 v k.ú. Lomnice, vyvěšeno 

od 17.8.2018 do 4.9.2018. 

 

Usnesení č. 792/2018 – Pronájem pozemku parc. č. 173(část) o výměře cca 40 m2 v k.ú. Lomnice 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 173 o výměře cca 40 m2, v k.ú. Lomnice, vyvěšeno od 

4.9.2018 do 20.9.2018. 
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Usnesení č. 793/2018 – Prodej pozemku parc. č. 196/3 o výměře 490 m2 v k.ú. Lomnice 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje prodej části pozemku parc. č. 196/3 o výměře 490 m2 v k. ú. Lomnice, vyvěšeno od 

17.8.2018 do 4.9.2018. 

 
Usnesení č. 794/2018 – Prodej pozemku parc. č. 516/1 (část)  o výměře 617 m2 v k.ú. Lomnice 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje prodej části pozemku parc. č.  516/1 o výměře 617 m2, v k. ú Lomnice, vyvěšeno od 

4.9.2018 do 20.9.2018. 

 
Usnesení č. 795/2018 – Finanční výbor 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
bere na vědomí sdělení výboru, že v průběhu měsíce října proběhnou finanční kontroly ZŠ, MŠ a TJ.  
  
Usnesení č. 796/2018 – Rozpočtové opatření č. 4/2018 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018, příjmy 1.637.841,00 Kč 

výdaje -8.485.982,91 Kč 
Rozdíl P x V 10.123.823,81Kč. 
Schodek rozpočtu bude uhrazen z úvěru uzavřeného dne 7.9.2017. 

 
Usnesení č. 797/2018 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, stavba Lomnice, 
SO p.č. 262/1, a 262/73 kabel NN, IV-12-0013140 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje smlouvu č. IV-12-0013140, uložení a provozování, opravu a údržbu věcného břemene – 
zařízení distribuční soustavy. 
 
Usnesení č. 798/2018 – Autobusy Karlovy Vary, a.s. – dodatek č. 24 a 25 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje dodatek č. 24 ve výši 34.054,- Kč a dodatek č. 25 ve výši 12.500,- Kč. 
 
Usnesení č. 799/2018 – Školská rada 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
bere na vědomí zvolení paní Pavlíny Cholopovové do školské rady za kolektiv pedagogických 
pracovníků.  
 
Usnesení č. 800/2018 – Výsledky hmotnosti prašného spadu 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
bere na vědomí výsledky za období od 2.1.2018 do 2.7.2018. 
 
Usnesení č. 801/2018 – Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje smlouvu č. IP-12-0004144/VB/1 s CĚZ Distribucí, o uložení věcného břemene  - kabel NN, 
pojistková skříň na parc. č. pozemku 647/1 v k.ú. Lomnice u Sokolova, obec Lomnice. 
 
Usnesení č. 802/2018 – Územní plán – Návrh rozhodnutí o námitce a vyhodnocení připomínky vč. 
jejího odůvodnění 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
bere na vědomí vyhodnocení připomínky odborem stavebním a územního plánování MěÚ Sokolov. 
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Usnesení č. 803/2018 – Žádost o výměnu střešních oken Kraslická 1 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
odkládá žádost do následujícího řádného jednání ZO a  
pověřuje starostu, aby zajistil cenu oken. 
 
Usnesení č. 804/2018 – Nezávislé měření prašnosti a hluku 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
pověřuje starostu zajištěním nezávislého autorizovaného dlouhodobého měření prašnosti a hluku 
v obci Lomnice a vyčleňuje z rozpočtu částku 100.tis.Kč na měření. Částku 100.tis. Kč zahrnuje do 
rozpočtového opatření č. 4/2018 – výdaje. 
 
Usnesení č. 805/2018 – Úprava komínových těles a výměna kotlů v bytových domech č.p. 95 a 96 
v k.ú. Týn u Lomnice 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje úpravu 4 ks komínových těles a výměnu 12 ks kotlů v bytových domech čp. 95 a 96 za 
celkovou cenu 850.000,- Kč a o tuto částku navyšuje rozpočtové opatření č. 4/2018. Cena kotlů bude 
nájemníkům rozúčtována formou zvýšeného nájemného. 
 

Usnesení č. 806/2018 – Návrh na mimořádnou odměnu uvolněnému starostovi 
Dle §76 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích, navrhuje místostarosta ke schválení zastupitelstvem 
obce mimořádnou odměnu za rok 2018 ve výši 80.000,- Kč uvolněnému starostovi, panu Miloslavu 
Matouškovi za významný podíl na přípravě a realizaci stavby komunitního centra v obci Lomnice. 
V případě schválení bude odměna vyplacena ve výplatním termínu za měsíc říjen 2018. 
 
 
 
 

                                                                                         
 
Karel Lídl        Miloslav Matoušek 
místostarosta obce       starosta obce 
 
 
 

 


