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Přijatá usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lomnice,  

konaného dne 25.6.2021 od 12:00 hodin  

v kanceláři starosty obce Lomnice 
 

Usnesení č. 89/6/2021 ze dne 25.6.2021 

Zastupitelstvo obce volí pro své 5. zasedání: 

a) Návrhovou komisi ve složení:  Miloslav Matoušek, Karel Lídl 

b) Ověřovatele zápisu:   Mgr. Jitka Pugnerová, Jaroslav Ondrejčík 

 

 

Usnesení č. 90/6/2021 ze dne 25.6.2021 

Zastupitelstvo obce 

a) schvaluje pořadí vyhodnocených nabídek zadávacího řízení v rámci zakázky malého rozsahu 

na dodávky s názvem „Pořízení nábytku pro ZŠ Lomnice“ 

 

b) schvaluje jako vítěze zakázky na dodávku firmu Pavel Stulík, Sokolovská 238, 356 01 

Lomnice, IČ: 75473020 s cenou 517.261,69 Kč vč. DPH, a pověřuje starostu k dalším 

úkonům ve věci této zakázky 

 

c) pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

 

Usnesení č. 91/6/2021 ze dne 25.6.2021 

Zastupitelstvo obce 

 

a) schvaluje pořadí vyhodnocených nabídek zadávacího řízení v rámci zakázky malého rozsahu 

na dodávky s názvem „Pořízení IT zařízení pro ZŠ Lomnice“ 

 

b) schvaluje jako vítěze zakázky na dodávku firmu LITHIUM a.s., Táborská 375/26, 360 04 

Karlovy Vary, IČ: 27991199, s cenou 792.885,17 Kč vč. DPH, a pověřuje starostu k dalším 

úkonům ve věci této zakázky 

 

c) pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

 

Unesení č. 92/6/2021 ze dne 25.6.2021 

Zastupitelstvo obce 

schvaluje poskytnutí finančního daru v částce 100. tisíc Kč obcím na Hodonínsku, postiženým 

ničivým tornádem. Částka bude zaslána na č.ú. Diecézní charity v Brně.  

 

Usnesení č. 93/6/2021 ze dne 25.6.2021 

Zastupitelstvo obce 

schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2021.  

Příjmy:    0,- Kč 

Výdaje:   0,- Kč 

Rozdíl P-V:  0,- Kč 

Tímto rozpočtovým opatřením nedojde ke změně salda rozpočtu. 

 

Karel Lídl        Miloš Matoušek 

místostarosta        starosta obce 
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Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zák. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené USNESENÍ zastupitelstva obce Lomnice. Osobní údaje 

jsou nahrazeny XXX. Plné znění USNESENÍ zastupitelstva obce je k dispozici v kanceláři Obecního 

úřadu. 

 

 

 


