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Usnesení z 34. řádného jednání ZO ze dne 18.4.2018, VZO/34/2018 
 

 
Usnesení č. 730/2018 - Určení ověřovatelů zápisu 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje ověřovatele zápisu Ladislava Litváka a Josefa Januru. 
 
Usnesení č. 731/2018 - Určení návrhové komise 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje do návrhové komise Jitku Pugnerovou, Jaroslava Ondrejčíka a Karla Lídla. 
 
Usnesení č. 732/2018 - Návrh veřejného hlasování ke všem bodům programu zvlášť 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje veřejné hlasování ke každému bodu zvlášť. 
 
Usnesení č. 733/2018 - Schválení programu 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje program VZO/34/2018. 
 
Usnesení č. 734/2018 – Zapsání žádostí o přidělení bytů 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
bere na vědomí žádosti o přidělení bytů do seznamu žadatelů. 
 
Usnesení č. 735/2018 – Výsledky řízení MěÚ Sokolov ve správních řízení 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
bere na vědomí správní řízení. 
 
Usnesení č. 736/2018 - Veřejné projednání č.1 Územního plánu Lomnice 
Proběhlo veřejné projednání změny č. 1 Územního plánu.  
 
Usnesení č. 737/2018 - Dokumentace zadávacího řízení veřejné zakázky "Dopravce zajišťující provoz 
městské hromadné dopravy sokolovské aglomerace 2019 – 2028"  
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje dokumentaci zadávacího řízení veřejné zakázky "Dopravce zajišťující provoz městské 
hromadné dopravy sokolovské aglomerace 2019 – 2028", která je přílohou tohoto usnesení.  
 
Usnesení č. 738/2018 - MŠ - Rozbor hospodaření k 31.12.2017 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
bere na vědomí rozbor hospodaření MŠ dle přílohy. 
 
Usnesení č. 739/2018 - ZŠ - Rozbor hospodaření k 31.12.2017 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
bere na vědomí rozbor hospodaření ZŠ dle přílohy. 
 
Usnesení č. 740/2018 - MŠ - Návrh rozdělení hospodářského výsledku organizace za rok 2017 ve 

vztahu ke zřizovateli 

Zastupitelstvo obce Lomnice 

bere na vědomí návrh dle přílohy, 138.272,85 Kč rezervní fond, 60.000,-Kč fond odměn. 
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Usnesení č. 741/2018 - ZŠ - Návrh rozdělení hospodářského výsledku organizace za rok 2017 ve 

vztahu ke zřizovateli 

Zastupitelstvo obce Lomnice 

bere na vědomí návrh dle přílohy, 0,- Kč rezervní fond, 0,-Kč fond odměn. 

 

Usnesení č. 742/2018 - Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele a hmotná zainteresovanost MŠ 

v Lomnici na rok 2018 

Zastupitelstvo obce Lomnice 

bere na vědomí příspěvek neinvestiční 682.000,-Kč na činnost MŠ na rok 2018.  

 

Usnesení č. 743/2018 - Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele a hmotná zainteresovanost ZŠ v Lomnici 

na rok 2018 

Zastupitelstvo obce Lomnice 

bere na vědomí příspěvek neinvestiční 1.706.000,-Kč na činnost ZŠ na rok 2018.  

 

Usnesení č. 744/2018 – Rozpočtové opatření č. 2/2018 

Zastupitelstvo obce Lomnice 

schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018,  příjmy 6.429.233,00 Kč  

      výdaje 6.576.426,00 Kč. 

Rozdíl příjmy x výdaje -147.193,- Kč. 

Usnesení č. 745/2018 – Čerpání sociálního fondu v roce 2017 – vyplaceno ve mzdách 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje čerpání sociálního fondu v roce 2017, zůstatek k 31.12.2017 je 38.479,30 Kč.  
 
Usnesení č. 746/2018 – Rozpočet sociálního fondu pro rok 2018 

Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje rozpočet SF na rok 2018 dle přílohy. 
 
Usnesení č. 747/2018 – Zrušení OZV č. 3/2016 O regulaci provozování loterií a jiných podobných her 

na území obce Lomnice vyhláškou č. 2/2018 

Zastupitelstvo obce Lomnice 

ruší OZV č. 3/2016 účinnou ze dne 6.7.2016. 

 

Usnesení č. 748/2018 – Program rozvoje obce Lomnice 

Zastupitelstvo obce Lomnice 

schvaluje program rozvoje obce Lomnice na období 2018 – 2025.  

 
Usnesení č. 749/2018 – Tísňová péče a Pečovatelská služba 

Zastupitelstvo obce Lomnice 

schvaluje spolupráci s Agenturou domácí péče LADARA, o.p.s. – zajištění úkonů tísňové péče a 

pečovatelské služby.  

 
Usnesení č. 750/2018 – Mikroregion Sokolov - východ  

Zastupitelstvo obce Lomnice 

schvaluje přijetí částky 108.820,- Kč od Mikroregion Sokolov – východ na úhradu projektové 

dokumentace přístavby komunitního centra. 
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Karel Lídl        Miloslav Matoušek 
místostarosta obce       starosta obce 
 
 
 

 

 

 


