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Usnesení z jednání ZO ze dne 6.6.2012, VZO/13/2012. 
 
 

Usnesení č. 526/2012 - Určení ověřovatelů zápisu 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje ověřovatelem zápisu Josefa Januru a Romana Krátkého. 
 
Usnesení č. 527/2012 - Určení návrhové komise  
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje do návrhové komise Jaroslava Ondrejčíka, Naděždu Černíkovou a Karla Lídla. 
 
Usnesení č. 528/2012  - Návrh veřejného hlasování ke všem bodům programu zvlášť  
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje veřejné hlasování ke každému bodu zvlášť. 

 
Usnesení č. 529/2012  - Schválení programu 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje program VZO/13/2012. 
 
Usnesení č. 530/2012  - Územní plán Lomnice 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
konstatuje ověření   
ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Územního plánu Lomnice není v rozporu s politikou 
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se 
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu 
 
vydává 
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního 
zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření 
obecné povahy Územní plán Lomnice.   
 
Usnesení č. 531/2012 – Veřejná vyhláška č. 1/2012 – ÚP Lomnice 
Zastupitelstvo obce Lomnice 

schvaluje veřejnou vyhlášku - Oznámení vydání opatření obecné povahy Územní plán 
Lomnice 
 
Usnesení č. 532/2012  - Rozpočtové opatření č. 2/2012 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje rozpočtové opatření, příjmy celkem 150 tis., výdaje celkem 150 tis., rozdíl P-V 0. 
 
Usnesení č. 533/2012  - VSMOS – valná hromada 
Zastupitelstvo obce Lomnice  

bere na vědomí pozvánku na konání valné hromady VSMOS. 
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Usnesení č. 534/2012 – Sokolovská vodárenská s.r.o. – valná hromada 
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 

22.6.2012, která bude jednat o těchto záležitostech: 
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2011 a o stavu 

majetku společnosti, 
b) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2011, 
c) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2011,  
d) zpráva dozorčí rady společnosti, 
e) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2011, 
f) uzavření dohody o investicích s VOSS, 

 jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu města a  
 
2. ukládá mu, aby za město (obec) jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně 

rozhodl: 
 - o schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2011, 
 - o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2011  
 - o schválení dohody o investicích s VOSS. 
 
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude obec zastupovat 
místostarosta Karel Lídl. 
 
Usnesení č. 535/2012 – Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje odboru 
regionálního rozvoje 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku na vybudování dětského hřiště na pozemku p.č. 42/1, k.ú. 
Týn ve výši 150 tis. Kč. 
 
Usnesení č. 536/2012 – Smlouva o dílo 017/05012/01 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje smlouvu o dílo s firmou TEWIKO systems, s.r.o. – dodání a instalace herních prvků na 
dětské hřiště ve výši 321.673,- Kč vč. DPH. 
 
Usnesení č. 537/2012 – Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby – Úřad práce ČR – krajská pobočka 
v Karlových Varech. 
 
Usnesení č. 538/2012 – Smlouva o dílo č. 1/2012  
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje smlouvu o dílo s MAS Sokolovsko na zpracování komplexní žádosti o dotaci na projekt s 
názvem „Vytvoření pietního místa na starém hřbitově v Lomnici“ ve výši do 25 tis. Kč. 
 
Usnesení č. 539/2012 – Žádost o poskytnutí informace – výstavba a provoz regionálního psího 
útulku v Sokolově 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
neschvaluje navrhovanou strukturu smlouvy, výši nákladů a ročních příspěvků na výstavbu a provoz 
regionálního psího útulku. 
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Usnesení č. 540/2012 – Autobusy KV – výkaz čerpání zvýšených nákladů na PHM za 01-03/2012 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
bere na vědomí výkaz. 
 
Usnesení č. 541/2012 Žádost o finanční příspěvek – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje příspěvek ve výši 3.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 542/2012 – Odměny pro členy SPOZ 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje odměny dle přílohy. 
 
Usnesení č. 543/2012 – Odpis dlužné částky 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje odpis dlužné částky ve výši 133,- Kč, která vznikla za zemřelého občana. Dlužná částka je za 
odvoz odpadu. 
 
Usnesení č. 544/2012 – Dětské hřiště – ostatní náklady 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje ostatní náklady (zemní práce, písek vč. dopravy cca 40 tun) do výše naplánovaných výdajů.  
 

 
 
 

Karel Lídl       Miloslav Matoušek 
místostarosta obce       starosta obce 

 


