Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Lomnice, konaného dne 6.5.2020
od 15 hodin v Komunitním centru obce Lomnice
Přítomní členové zastupitelstva (dle Prezenční listiny):
Miloslav Matoušek, Karel Lídl, Jaroslav Blcha, Naděžda Černíková, Ing. Josef Janura, DiS., Josef Kadlec, Mgr.
Ladislav Litvák, Mgr. Petra Severová, Jaroslav Ondrejčík, Mgr. Jitka Pugnerová, Bc. Markéta Nováková, Vladimír
Vondruška.
Omluvení zastupitelé: ---

Přítomní hosté, občané (dle Prezenční listiny): Šťastná Věra, Bodnárová Anna, Šlaisová Jitka, Schimmerová Hana,
Hlivák Ján

Zasedání bylo zahájeno v 15:00 hodin. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Miloslav Matoušek. ZO bylo řádně
svoláno.
Bylo přítomno 13 zastupitelů, což je nadpoloviční většina a zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

Schválení programu 3. zasedání ZO Lomnice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Zahájení
Volba návrhové komise
Určení ověřovatelů zápisu
Výbory
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0014456/1
OZV – O místním poplatku ze psů
Obecně závazné vyhlášky pro rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Rozpočtové opatření 2/2020
Rozpočet Sociální fond 2020
Čerpání sociálního fondu 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání a hospodaření obce Lomnice
Nákup techniky potřebné k úklidu obce
Program rozvoje obce – aktualizace dokumentu
ZŠ – Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele a hmotná zainteresovanost ZŠ na rok 2020
ZŠ – Přidělení finančních příspěvků
MŠ – Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele a hmotná zainteresovanost MŠ na rok 2020
MŠ – Přidělení finančních příspěvků
Odměna neuvolněného člena ZO
Bytová jednotka 147/7
Plán otvírky, přípravy a dobývání „Lom Jiří 2030“
VOSS a VSMOS
MAS – Zařazení území obce so území působnosti MAS
MŠ – Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019
MŠ – Darovací smlouva
ZŠ – Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019
Protokol o měření kvality ovzduší
Výsledky měření prašného spadu
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Prominutí nájmu z nebytových prostor
Ligneta – Žádost o navýšení záloh
Mikroregion Sokolov – východ, Stanovy – změna
Sběrný dvůr – Závěrečná zpráva
Schválení výběrového řízení s názvem „Multimediální jazykové a přírodovědné učebny s podporou přístupu
hendikepovaných dětí – vestavba do půdních prostor“
34. Různé
35. Závěr
29.
30.
31.
32.
33.

Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Navržený program byl schválen.

Bod č. 2 a 3 – Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Vypracováním zápisu z 3. zasedání ZO pověřil starosta Jitku Půtovou.
Členy návrhové komise a ověřovatele zápisu navrhl starosta.
Navržených ověřovatelů se starosta dotázal, zda budou přítomni po dobu 10 dnů pro ověření zápisu. Oba navržení
zastupitelé přítomnost potvrdili.

Návrh usnesení č. 29/3/2020 ze dne 6.5.2020
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
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Bod č. 4 - Záležitosti finančního výboru
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem finančního výboru ze dne 6.5.2020. Zápis je přílohou.
Bod č. 4 - Záležitosti bytového výboru
BYTOVÝ VÝBOR 20.4.2020
1. Výbor doporučuje schválit pronájem pozemků
a) Ludvík Maňák, Lomnice, Hornická kolonie 61, pronájem části pozemku parc. č. 177 v k.ú. Lomnice o
výměře 20 m2. Vyvěšeno od 17.2.2020 do 5.3.2020.
b) Jan Brodňanský, Seifertova 1835, Sokolov, pronájem části pozemku parc. č. 262/1 v k.ú. Týn u Lomnice
o výměře cca 100 m2. Vyvěšeno od 19.2.2020 do 7.3.2020.
c) Renata Klierová, Hornická kolonie 73, Lomnice, pronájem části pozemku parc. č. 699/6 o výměře cca 106
m2. Vyvěšeno od 5.3.2020 do23.3.2020.
d) Milan Egerer, Kraslická 1, Lomnice, Týn, pronájem části pozemku 42/1 v k. ú Týn u Lomnice o výměře
cca 18 m2. Vyvěšeno od 19.2.2020 do 7.3.2020.
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Návrh usnesení č. 30/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 177 v k.ú. Lomnice o výměře 20 m2, žadatel Ludvík
Maňák, Hornická kolonie 61, Lomnice.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Návrh usnesení č. 31/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce neschvaluje pronájem části pozemku parc. č. 262/1 v k.ú. Týn u Lomnice o výměře cca 100 m2,
žadatel Jan Brodňanský, Seifertova 1835, Sokolov.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Návrh usnesení č. 32/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 699/6 o výměře cca 106 m2, žadatel Renata Klierová,
Hornická kolonie 73, Lomnice.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Návrh usnesení č. 33/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 42/1 v k. ú Týn u Lomnice o výměře cca 18 m2, žadatel
Milan Egerer, Kraslická 1, Lomnice, Týn.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

2. Výbor doporučuje schválit osazení zahradního domku
Žadatel Matuchová Helena na části pozemku parc. č. 302 v k.ú. Lomnice, který má v nájmu.
Návrh usnesení č. 34/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje umístění zahradního domku na části pozemku parc. č. 302 v k.ú. Lomnice.
Hlasování:
Pro: 13
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Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
3. Výbor doporučuje zapsat žádost o přidělení bytu
Vlastimil Brynych, Sukova 119, Lomnice, Týn - nájemní byt.
Návrh usnesení č. 35/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zapsání žádosti o přidělení nájemního bytu, žadatel Vlastimil Brynych, Sukova 119,
Lomnice, Týn.
Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
4. Výbor doporučuje schválit prodej pozemků
Jaroslava Omaniková, Kraslická 141, Lomnice, prodej pozemků parc. č. 699/4 a 699/5 a 698/3, 698/4, vše
v k.ú. Lomnice o celkové výměře 349 m2. Vyvěšeno od 5.3.2020 do 23.3.2020.
Návrh usnesení č. 36/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků parc. prodej pozemků parc. č. 699/4 a 699/5 a 698/3, 698/4, vše v k.ú.
Lomnice o celkové výměře 349 m2 , žadatel Jaroslava Omaniková, Kraslická 141, Lomnice.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
5. Projednání přidělení bytu
DSMB - Školní 50, byt č. 8, paní Muchové Anně, Dolní Nivy 33 od 05/2020. Náhradník Šperková Marie,
Mánesova 287, Lomnice.
Návrh usnesení č. 37/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu č. 8 v DSMB paní Muchové Anně, Dolní Nivy 33
od 05/2020.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
1. Výbor předkládá ZO na vědomí výsledky řízení MěÚ Sokolov v následujících správních řízeních:
a) Oznámení o zahájení stavebního řízení BMW Mobility Development Center s.r.o.
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b) Rozhodnutí, stavební povolení, BMW Mobility Development Center s.r.o.
c) Závazné stanovisko, Obec Lomnice, ke stavebním úpravám kostela sv. Jiljí
d) Oznámení, zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání, stavba skladu zahradního nářadí na pozemku parc. č.
361/1 k.ú. Lomnice, Fojtíkovi, Kraslická 121, Lomnice
e) Rozhodnutí, dodatečné povolení stavby, stavba skladu zahradního nářadí na pozemku parc. č. 361/1 k.ú.
Lomnice, Fojtíkovi, Kraslická 121, Lomnice
f) Společný souhlas, územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, rodinný dům
s garážovým stáním a přístřeškem na parc. č. pozemku 262/153 k. ú. Týn u Lomnice, Minařík Pavel,
Bezručova 1150, Chodov
g) Společný souhlas, územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, rodinný dům
typový BUNGALOV 1977 na parc. č. pozemku 262/166 k.ú. Týn u Lomnice, Lýdie Čermáková, Michal
Štěpanovský, Dvořákova 2, Lomnice
h) Kolaudační souhlas s užíváním stavby, ČEZ Distribuce, Lomnice (SO), p.č. 523/2 kNN
i) Územní souhlas, stavba oplocení na poz. parc. č. 85/2 a 86/1 k.ú. Týn u Lomnice, Roman Jirka, Dvořákova
89, Lomnice, Týn
j) Společný souhlas, územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, rodinný dům na
parc. č. poz. 262/161 k.ú. Týn u Lomnice, Karel Hnídek, Pod Nádražím 243, Nová Role
k) Společný souhlas, územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, rodinný dům
s garáží na parc. č. poz. 262/137 k.ú. Týn u Lomnice, Jan Jiráček, Vítkovská 2102, Sokolov
l) Sdělení, oznámení o pokračování řízení odstranění stavby a oznámení o ukončení dokazování s poučením o
možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí, stavba skladu zahradního nářadí na pozemku parc. č.
361/1 k.ú. Lomnice, Fojtíkovi, Kraslická 121, Lomnice

Bod č. 5 – Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-0014456/1
Návrh usnesení č. 38/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, které předcházela smlouva o
smlouvě budoucí č. IV-12-0014456/VB1 ze dne 26.6.2019, schválená usnesením č. 116/6/2019 ze dne 20.5.2019.
Předmětem smlouvy je záměr zřídit věcné břemeno k nemovitostem, parc. č. pozemků 488/1 a 522/1 v k.ú. Lomnice,
stavba zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN + pilíř SS. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou
náhradu ve výši 1.000,- Kč ve lhůtě do 30 dnů od doručení vyrozumění o povolení vkladu do Katastru nemovitostí.
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Bod č. 6 – OZV o místním poplatku ze psů č. 1/2020
Návrh OZV č. 1/2020 byl posouzen odborem veřejné správy, dozoru a kontroly, nebyl shledán v rozporu se zákonem
a všechny připomínky byly zpracovány.

Návrh usnesení č. 39/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2020 O místním poplatku ze psů.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Usnesení bylo přijato dle návrhu.
5

Bod č. 7 – Obecně závazné vyhlášky pro rok 2020 - přehled
Zastupitelstvu byl předložen přehled platných OZV pro rok 2020 ke schválení. č.3/1993 –
Obecně závazná vyhláška ze dne 24. 11. 1993, o urbanistické studii rozvoje obce Lomnice
č.1/1994 – Obecně závazná vyhláška ze dne 24. 01. 1994, o stanovení koeficientu pro daň z nemovitosti,
účinnost od 24. 01. 1994
č.1/2002 – Řád pro pohřebiště ze dne 19. 06. 2002, účinnost od 01. 07. 2002
č.3/2005 – Obecně závazná vyhláška ze dne 19. 01. 2005, o znaku a vlajce obce Lomnice a jejich využití,
účinnost od 09. 02. 2005
č. 1/2012 - Obecně závazná vyhláška ze dne 25. 06. 2012, kompostování, účinnost od 13. 07. 2012
č. 2/2012 - Obecně závazná vyhláška ze dne 27. 06. 2012, o místních poplatcích, účinnost od 13.7.2012 (psi)
č. 1/2016 - Obecně závazná vyhláška ze dne 27. 04. 2016, o nakládání s komunálním odpadem,
účinnost od 21. 05. 2016
č. 2/2017 - Obecně závazná vyhláška ze dne 17. 08. 2017, o nočním klidu v obci,
účinnost od 03. 09. 2017
č. 3/2017 - Obecně závazná vyhláška ze dne 17. 08. 2017, o veřejném pořádku v obci, účinnost od 03. 09. 2017
č. 1/2019 - Obecně závazná vyhláška ze dne 13. 03. 2019, doplňuje OZV 1/2016,
o nakládání s komunálním odpadem, účinnost od 14. 04. 2019
č. 2/2019 - Obecně závazná vyhláška ze dne 20. 05 2019, stanovení části společného školského
obvodu ZŠ a MŠ, účinnost od 06. 05. 2019
Řád ohlašovny požárů, účinnost od 04. 05. 2017
č. 1/2020 Obecně závazná vyhláška ze dne 6.5.2020 o místním poplatku ze psů

Návrh usnesení č. 40/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje přehled OZV pro rok 2020.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Bod č. 8 – Výroční zpráva o činnosti obce Lomnice za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2019
o činnosti obce Lomnice v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“)
Obec: Lomnice
Se sídlem obecního úřadu: Kraslická 44, Lomnice
Zastoupená: Miloslavem Matouškem
1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
-

počet žádostí o informace dle InFZ, které obec obdržela v roce 2019: 1
počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

2. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného
subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil
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v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své
vlastní zaměstnance a nákladů za právní zastoupení:
- žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace nebyl v roce 2019 vydán.
3. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
-

výhradní licence v roce 2019 nebyly poskytnuty.

4. Počet stížností podaných podle §16a InfZ, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
-

počet stížností podaných dle § 16a InfZ: 0

Obec jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti dle InfZ, žádosti je možné podávat
ústně nebo písemně adresovat jak na adresu obecního úřadu, tak na elektronickou podatelnu obce, žádost musí splňovat
náležitosti § 14 InfZ.
Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím kamenné úřední desky v obci,
webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek, a jinými způsoby.
Návrh usnesení č. 41/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu o činnosti obce Lomnice za rok 2019 v oblasti poskytování informací dle
§18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Bod č. 9 – Rozpočtové opatření č. 2/2020
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2020
ke schválení ZO
PŘÍJMY
4116
ÚP-dotace na VPP
6330 4134
převod z KB na ČS - příjem ČS
Příjmy celkem
VÝDAJE
3419 5192
5222
TJ celkem
3639

5011
5031
5032
MH celkem

příspěvek TJ - přesun na správnou položku
TJ-Neinvestiční transfery spolkům

HM - z dotace z ÚP na VPP
SP - z dotace ÚP na VPP
ZP - z dotace ÚP na VPP

6330 5345
převod z KB na ČS - výdaj KB
Převody vl.fondům v rozp.úz.úrov.celkem

SR

(příloha č. 1 k usnesení č. /3/2020 z 25.3.2020)
údaje jsou uváděny v Kč
změna
UR
před změnou
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
5 000 000,00
0
0,00
5 000 000,00
5 030 000,00
5 030 000,00
0,00
0,00
SR
700 000,00
0,00
700 000,00

před změnou
700 000,00
0,00
700 000,00

změna
-700 000,00
700 000,00
0,00

0,00
700 000,00
700 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1 900 000,00
475 000,00
171 000,00
2 546 000,00

22 421,00
5 561,00
2 018,00
30 000,00

1 922 421,00
480 561,00
173 018,00
2 576 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 000 000,00
5 000 000,00

5 000 000,00
5 000 000,00

UR
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Výdaje celkem
Příjmy
Výdaje

5 030 000,00
5 030 000,00 Kč
5 030 000,00 Kč

Rozdíl P-V

0,00

Tímto rozpočtovým opatřením nedojde ke změně rozpočtu.

Stav účtů k 31.1.2020: 45.362.244,44 Kč.
Výše nesplacené jistiny z úvěru k 31.1.2020: -5.000.000,01 Kč.
V Lomnici, 31.1. 2020

Návrh usnesení č. 42/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí doporučení Finančního výboru schválit Rozpočtové opatření č. 2/2020
b) schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020,
příjmy – 5.030.000,- Kč
výdaje – 5.030.000,- Kč.
Tímto rozpočtovým opatřením nedojde ke změně rozpočtu.
Diskuze:
Hlasování:
Pro:13
Proti:0
Zdrželo se:0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Bod č. 10 – Rozpočet Sociální fond 2020
Návrh usnesení č. 43/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet sociálního fondu pro rok 2020.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Bod č. 11 – Čerpání sociálního fondu v roce 2019
Návrh usnesení č. 44/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí čerpání sociálního fondu v roce 2019.
Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Bod č. 12 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
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Návrh usnesení č. 45/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2019.
Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Bod č. 13 – Nákup techniky potřebné k úklidu obce
Starosta navrhl zakoupení techniky pro úklid obce, nákladní automobil na svoz velkoobjemových kontejnerů a rider
na sekání trávy a úklid sněhu.
Návrh usnesení č. 46/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vyhlášením poptávkového řízení na nákup nákladního automobilu a rideru.
Starosta obce písemně vyzve k podání nabídek alespoň 3 dodavatele a výzvu k podání nabídek nezveřejní na webu
obce www.obeclomnice.cz. sekce „Veřejné zakázky“ a na úřední desce obce.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Bod č. 14 – Program rozvoje obce – aktualizace dokumentu
Návrh usnesení č. 47/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci dokumentu – Program rozvoje obce.
Diskuze:
Hlasování:
Pro:13
Proti:0
Zdrželo se:0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Bod č. 15 – ZŠ – Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele a hmotná zainteresovanost ZŠ na rok 2020
FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU ZŘIZOVATELE A HMOTNÁ ZAINTERESOVANOST
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LOMNICI NA ROK 2020
Obec Lomnice v návaznosti na vyhlášku § 28 zákona č. 250/2000Sb. o hospodaření rozpočtových a příspěvkových
organizací, stanovuje následující finanční vztah k rozpočtu zřizovatele:
Zastupitelstvo obce Lomnice na svém 11. zasedání dne 25.11.2019 schválilo v rámci rozpočtu obce na rok 2020,
usnesením č. 181/11/2019 rozpočet Vaší organizace pro rok 2020 (předpokládaný počet žáků 167, počet strávníků 213)
:
I.

příspěvek na činnost
v tom:

1.706.000,- Kč

9

ostatní výdaje (režie, DKP)

264.960,- Kč

opravy

119.520,- Kč

energie

1.076.248,- Kč

ostatní výdaje JZŠ

171.672,- Kč

opravy JZŠ

73.600,- Kč

Příspěvek bude vyplácen čtvrtletně, vždy do 5. dne 1. měsíce příslušného čtvrtletí. Záloha na 1.čtvrtletí bude vyplacena
ve výši ¼ příspěvku dle finančního vztahu předchozího roku. Tato částka bude zohledněna při stanovení výše záloh
pro 2. - 4. čtvrtletí po schválení finančního vztahu na daný rok zastupitelstvem obce, přičemž zbývající část příspěvku
bude rozdělena rovnoměrně.
Při změně podmínek, za nichž byl finanční vztah k rozpočtu obce Lomnice stanoven, bude postupováno ve smyslu §28,
odst. 4 a 5 zákona výše jmenované vyhlášky. Uvedený finanční vztah zakládá povinnost čtvrtletního předkládání
výsledků hospodaření za Vámi řízenou organizaci, předkládání ročního odpisového plánu a provádění řádné roční
inventarizace majetku (jak majetku předaného dle zřizovací listiny, tak i majetku pořízeného v průběhu roku
z prostředků zřizovatele).
II.

Pro uplatnění hmotné zainteresovanosti stanovím tato pravidla:
a) Zdrojem hmotné zainteresovanosti je zlepšený hospodářský výsledek ve vztahu k rozpočtu zřizovatele.
Získané prostředky ponechá zřizovatel po skončení kalendářního roku k přerozdělení do jednotlivých
fondů stanovených zákonem č. 250/2000 Sb.
b) Veškeré příjmy budou ponechány k využití v příspěvkové organizaci.

III.

Pro účely hmotné zainteresovanosti bude brán v úvahu upravený finanční vztah k rozpočtu zřizovatele.

Opodstatněnost nároku z hmotné zainteresovanosti potvrdí zřizovatel po uzavření výsledků hospodaření za rok
2020.
Návrh usnesení č. 48/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele a hmotnou zainteresovaností základní školy
v Lomnici na rok 2020.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Bod č. 16 – ZŠ – Přidělení finančních příspěvků
Návrh usnesení č. 49/3/2020 ze dne 6.5.2020
a) Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje v rámci rozpočtu obce (usn. č. 181/11/2019) na rok 2020 přidělení
částky 250.000,- Kč na úhradu nákladů školy v přírodě pro žáky Základní školy v Lomnici.
Tato částka bude organizaci zaslána do 30.6.2020 na č. účtu 862703359/0800.
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b) Zastupitelstvo obce schvaluje v rámci rozpočtu obce (usn. č. 181/11/2019) na rok 2020 přidělení částky 50.000,Kč na úhradu nákladů projektu „Stop násilí na školách - bezpečná škola“ pro žáky ZŠ v Lomnici.
Tato částka bude organizaci zaslána do 30.6.2020 na č. účtu 862703359/0800.
Diskuze:
Hlasování:
Pro:13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Bod č. 17 – MŠ - Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele a hmotná zainteresovanost MŠ na rok 2020
FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU ZŘIZOVATELE A HMOTNÁ ZAINTERESOVANOST
MATEŘSKÉ ŠKOLY V LOMNICI NA ROK 2020
Obec Lomnice v návaznosti na vyhlášku § 28 zákona č. 250/2000Sb. o hospodaření rozpočtových a příspěvkových
organizací, stanovuje následující finanční vztah k rozpočtu zřizovatele:
Zastupitelstvo obce Lomnice na svém 11. zasedání dne 25.11.2019 schválilo v rámci rozpočtu obce na rok 2020,
usnesením č. 181/11/2019 rozpočet Vaší organizace pro rok 2020 (předpokládaný počet dětí 50) :
II.

příspěvek na činnost
v tom:

682.000,- Kč

ostatní výdaje (režie, DKP)

297.000,- Kč (5.940,- Kč na 1dítě)

opravy
energie
příspěvek na platy

41.500,- Kč ( 830,- Kč na 1 dítě)
321.500,- Kč
22.000,- Kč

Příspěvek bude vyplácen čtvrtletně, vždy do 5. dne 1. měsíce příslušného čtvrtletí. Záloha na 1. čtvrtletí bude vyplacena
ve výši ¼ příspěvku dle finančního vztahu předchozího roku. Tato částka bude zohledněna při stanovení výše záloh pro
2. - 4. čtvrtletí po schválení finančního vztahu na daný rok zastupitelstvem obce, přičemž zbývající část příspěvku bude
rozdělena rovnoměrně.
Při změně podmínek, za nichž byl finanční vztah k rozpočtu obce Lomnice stanoven, bude postupováno ve smyslu §28,
odst. 4 a 5 zákona výše jmenované vyhlášky. Uvedený finanční vztah zakládá povinnost čtvrtletního předkládání
výsledků hospodaření za Vámi řízenou organizaci, předkládání ročního odpisového plánu a provádění řádné roční
inventarizace majetku (jak majetku předaného dle zřizovací listiny, tak i majetku pořízeného v průběhu roku
z prostředků zřizovatele).
II.

Pro uplatnění hmotné zainteresovanosti stanovím tato pravidla:
c) Zdrojem hmotné zainteresovanosti je zlepšený hospodářský výsledek ve vztahu k rozpočtu zřizovatele.
Získané prostředky ponechá zřizovatel po skončení kalendářního roku k přerozdělení do jednotlivých fondů
stanovených zákonem č. 250/2000 Sb.
d) Veškeré příjmy budou ponechány k využití v příspěvkové organizaci.

III.

Pro účely hmotné zainteresovanosti bude brán v úvahu upravený finanční vztah k rozpočtu zřizovatele.

Opodstatněnost nároku z hmotné zainteresovanosti potvrdí zřizovatel po uzavření výsledků hospodaření za rok
2020.
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Návrh usnesení č. 50/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele a hmotnou zainteresovaností mateřské školy
v Lomnici na rok 2020.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
.
Bod č. 19 – Odměna neuvolněného člena ZO
Návrh usnesení č. 51/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce Lomnice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) Zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon člena funkce ZO neuvolněné člence zastupitelstva Bc. Markétě Novákové
od 6.5.2020 ve výši 2.200,- Kč.
Diskuze:
Hlasování:
Pro:12
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Bod č. 20 – Bytová jednotka 147/7 k.ú. Lomnice
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zánikem zástavního práva MMR na bytovou jednotku 147/7 k.ú. Lomnice.
Bod č. 21– Plán otvírky, přípravy a dobývání „Lom Jiří 2030“
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podklady k jednání.
Návrh usnesení č. 52/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje „Plán otvírky, přípravy a dobývání – Lom Jiří 2030“.
Diskuze:
Hlasování:
Pro:10
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Bod č. 22 – VOSS a VSMOS
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podklady k jednání.
Návrh usnesení č. 53/3/2020 ze dne 6.5.2020 o delegování zástupce obce na jednání valné hromady společnosti
Sokolovská vodárenská s.r.o. dne 19.6.2020
Zastupitelstvo obce Lomnice podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:
1. Deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne 19.6.2020, která bude
jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 a o stavu majetku společnosti,
b) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2019,
c) zpráva dozorčí rady společnosti,
d) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2019 a účetní ztrátě,
12

e) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2019
f) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce, o kterou se zvyšuje
základní kapitál společnosti,
g) projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se započítávají na vklad společníků,
h) rozhodnutí o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti,
i) rozhodnutí o schválení zřízení zástavního práva k pohledávkám společnosti na pachtovné z propachtování
vodohospodářské infrastruktury společnosti ve prospěch věřitele Československá obchodní banka, a.s. jako
forma zajištění v rámci úvěru čerpaného za účelem financování odkoupení aktiv dle Smlouvy o převodu aktiv
za účelem nabytí majetku,
j) rozhodnutí o schválení převzetí ručitelského závazku v rámci úvěru čerpaného dceřinou společností
VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.,
k) rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. ve
věci projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a zprávy dozorčí rady za rok 2019,
l) rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. ve
věci přijetí úvěru za účelem financování koupě části závodu Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu obce Miloslava Matouška, a
2. ukládá mu, aby za obec Lomnice jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o těchto
návrzích usnesení valné hromady, které byly popsány v pozvánce na valnou hromadu společnosti:
- o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2019 a účetní ztrátě,
- o schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2019
- o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce, o kterou se zvyšuje
základní kapitál společnosti,
- projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se započítávají na vklad společníků,
- o rozhodnutí o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti,
- o schválení zřízení zástavního práva k pohledávkám společnosti na pachtovné z propachtování
vodohospodářské infrastruktury společnosti za účelem zajištění splnění povinností vůči věřiteli
Československá obchodní banka, a.s. vyplývajících ze smlouvy o úvěru čerpaného ve výši 32 294 930,- Kč
za účelem koupě aktiv od společnosti Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
- o schválení převzetí ručitelského závazku v rámci úvěru čerpaného dceřinou společností VODÁRNA
SOKOLOVSKO s.r.o.,
- o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. ve
věci projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a zprávy dozorčí rady za rok 2019,
- o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. ve
věci přijetí úvěru čerpaného ve výši 39 240 000,- Kč od Československé obchodní banky, a.s. za účelem
koupě části závodu Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude obec zastupovat Karel Lídl.

3. přebírá závazek k nepeněžitému vkladu v hodnotě 11 300 000,- Kč do základního kapitálu společnosti Sokolovská
vodárenská s.r.o.,
4. schvaluje splacení závazku ke vkladu do základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem, který je podrobně
popsán a ohodnocen ve znaleckém posudku č. 601/2020 znalkyně Ing. Jaroslavy Medvědové,
5. uděluje oprávnění podepsat listiny spojené se zvýšením vkladu do základního kapitálu společnosti starostovi obce.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
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Bod č. 23 – MAS – Zařazení území obce do území působnosti MAS
Návrh usnesení č. 54/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení území obce do území působnosti MAS Sokolovsko o.p.s. na programové
období 2021 – 2027.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Bod č. 24 – MŠ – Návrh rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019
Návrh usnesení č. 55/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na rozdělení výsledku hospodaření organizace za rok 2019 ve vztahu ke
zřizovateli. Příděly do fondů hmotné zainteresovanosti ze zlepšeného výsledku hospodaření:
Fond odměn - 50.000,-- Kč
Rezervní fond - 80.826,83 Kč
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Bod č. 25 – MŠ – Darovací smlouva
Návrh usnesení č. 56/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu mezi Mateřskou školou Lomnice a Krajským úřadem Karlovy Vary.
Předmětem smlouvy jsou movité věci v celkové pořizovací hodnotě 82.000,- Kč určené k výuce žáků mateřské školy.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Bod č. 26 – ZŠ – Návrh rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019
Návrh usnesení č. 57/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na rozdělení výsledku hospodaření organizace za rok 2019 ve vztahu ke
zřizovateli. Příděly do fondů hmotné zainteresovanosti ze zlepšeného výsledku hospodaření:
Fond odměn – 0,-- Kč
Rezervní fond- 25.859,22 Kč
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
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Bod č. 27, 28 – Protokol o měření kvality ovzduší, Výsledky měření prašného spadu za rok 2019
Návrh usnesení č. 58/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky měření kvality ovzduší a prašného spadu.
Bod č. 29 – Prominutí nájmu z nebytových prostor
Starosta navrhuje prominutí nájmu z nebytových prostor za období 1.3.2020 – 30.6.2020 z důvodu vyhlášení nouzového
stavu.
Návrh usnesení č. 59/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí nájmu z nebytových prostor ve vlastnictví obce (ordinace lékaře a restaurace
na hřišti) za období od 1.3.2020 do 30.6.2020 z důvodu vyhlášení nouzového stavu.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Bod č. 30 - Ligneta – doplatek za 1.čtvtrtletí 2020
Návrh usnesení č. 60/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí doplatek za 1.čtvtrtletí 2020 ve výši 51.948,22 Kč.
Diskuze: Starosta informoval přítomné, že schůzka k provozu MHD se koná 12.5.2020 na MěÚ Sokolov.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Bod č. 31 – Mikroregion Sokolov – východ, Stanovy - změna
Vážení členové Mikroregionu Sokolov – vchod.
Na prosincovém jednání odsouhlasila rada svazku nové úplné znění stanov s podstatnou změnou týkající se výše
příspěvků. Zároveň byla schválena nová zakladatelská listina, kterou se do Mikroregionu vrací obec Těšovice. Pro
dokončení legislativního procesu a zajištění platnosti obou těchto úkonů je nezbytné nechat projednat a schválit stanovy
a zakladatelskou listinu zastupitelstvy všech obcí Mikroregionu a to právě v tomto zde uvedeném pořadí, protože jedno
navazuje na druhé. Za tímto účelem vám zasílám v příloze oba zmíněné dokumenty a dále uvádím doporučené znění
usnesení vašeho zastupitelstva:

Návrh usnesení č. 61/3/2020 ze dne 6.5.2020
1. Zastupitelstvo obce Lomnice projednalo a schválilo změnu stanov svazku obcí „Mikroregion Sokolov –
východ“ v úplném znění, které bylo schválené radou „Mikroregionu Sokolov – východ“ dne 10.12.2019.
2. Zastupitelstvo obce Lomnice projednalo a schválilo novou zakladatelskou smlouvu svazku obcí
„Mikroregion Sokolov – východ“, která byla schválená radou „Mikroregionu Sokolov – východ“
dne 10.12.2019 a kterou do „Mikroregionu Sokolov – východ“ přistupuje obec Těšovice.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Usnesení bylo přijato dle návrhu.
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Bod č. 32 – Sběrný dvůr – závěrečná zpráva
Návrh usnesení č. 62/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečnou zprávu o výsledcích laboratorních rozborů vod ve sběrném dvoře
v Lomnici.
Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Návrh usnesení č. 63/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě aktuální situace ohledně pandemie COVID-19 a dle podaných informací
ředitelky ZŠ - uzavření Základní školy v Lomnici do 30.6.2020.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Návrh usnesení č. 64/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí termínu zahájení provozu Mateřské školy v Lomnici dne 1.6.2020 (pokud budou
splněny podmínky Ministerstva školství ČR ohledně provozu MŠ).
Naplánovaný termín kolaudace je 19.5.2020 ve 12 hodin.
Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Návrh usnesení č. 65/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje ZRUŠENÍ akcí Den dětí a Pouť sv. Jiljí v roce 2020.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Návrh usnesení č. 66/3/2020 ze dne 6.5.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2020.
Příjmy: 4 522 223,29 Kč
Výdaje: 3 133 900,00 Kč
Tímto rozpočtovým opatřením dojde k navýšení přebytku rozpočtu na 2 490 773,29 Kč.
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Diskuze:
Hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Diskuze občanů na veřejném jednání ZO dne 6.5.2020
Místostarosta poděkoval občanům a organizacím za výrobu roušek a ostatní pomoc v nouzovém stavu.
Paní J. Půtová přečetla e-mail od pana Diviše, který poděkoval za rozvoz obědů pro seniory.
Paní Schimmerová Hana – vznesla požadavek na vyčištění rybníka Novolomnická ul. ZAŘAZENO DO PLÁNU AKCÍ,
dále požaduje změnu vyhlášky o volném pohybu psů – vyjmutí parcely pod rybníkem, ul. Novolomnická. Plocha je nyní
využívána dětmi. ZPRACUJE OÚ.

Jednání bylo ukončeno v 17,40 hodin.

Ověřovatelé zápisu
Ing. Josef Janura, DiS.
Mgr. Ladislav Litvák

Zápis zapsala Jitka Půtová dne 6.5.2020

Karel Lídl

Miloslav Matoušek

místostarosta

starosta obce
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