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Přijatá usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Lomnice, konaného dne 20.5.2019 

 od 15,00 hodin v obřadní síní OÚ Lomnice 

 

Návrh usnesení č. 98/6/2019 ze dne 20.5.2019 

Zastupitelstvo obce volí pro své 6. zasedání: 

a) Návrhovou komisi ve složení: Naděžda Černíková, Karel Lídl 

b) Ověřovatele zápisu: Ing. Josef Janura, DiS., Miloš Matoušek 

Hlasování: 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 

 

Usnesení č. 99/6/2019 ze dne 20.5.2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce. 

Usnesení č. 100/6/2019 ze dne 20.5.2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky řízení MěÚ. 

Usnesení č. 101/6/2019 ze dne 20.5.2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 634/16 k.ú. Lomnice o výměře 533 m2. 

Usnesení č. 102/6/2019 ze dne 20.5.2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 263/1 k.ú. Týn u Lomnice o výměře cca 30 m2. 

S podmínkou uložení věcného břemene vedení veřejného osvětlení 

Usnesení č. 103/6/2019 ze dne 20.5.2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 516/112 k.ú. Lomnice o výměře 900 m2. 

Usnesení č. 104/6/2019 ze dne 20.5.2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu Mánesova 264, byt č. 5. 

Usnesení č. 105/6/2019 ze dne 20.5.2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku parc. č. 6/1 k.ú. Lomnice o výměře cca 71 m2. 

Usnesení č. 106/6/2019 ze dne 20.5.2019 

Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje Rozbor hospodaření k 31.12.2018. 

 

Usnesení č. 107/6/2019 ze dne 20.52019 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvky dle žádostí: 

- Modeláři – MK č. 280 – 7.000,- Kč  

- Myslivecký spolek Svatavka, z.s. – 10.000,- Kč  

- Český svaz včelařů, z.s., ZO Sokolov – 5.000,- Kč  

- Agentura osobní asistence a sociálního poradenství o.p.s. – 5.000,- Kč  

 

Usnesení č. 108/6/2019 ze dne 20.5.2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje předpokládané čerpání sociálního fondu v roce 2019.   

Příjmy – Výdaje  169.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 109/6/2019 ze dne 20.5.2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí čerpání sociálního fondu (SF) v roce 2018.   
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Stav účtu k 1.1.2018     38 479,30 

vklad do SF 2018     157 070,70 

splátky půjčky v r. 2018     6 000,00 

poskytnuté půjčky v r. 2018    0,00 

úroky + v r. 2018      135,82 

poplatky bance      1 220,00 

čerpání SF - odvod na BÚ         118 633,00 

Zůstatek k 31.12.2018     81 832,82 

 

Usnesení č. 110/6/2019 ze dne 20.5.2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 5 – Sociální fond a zásady jeho použití, Čl. 1, bod 2, 

písmeno d) dary při životních a pracovních výročích, doplnění o body: 

Životní výročí 70 let – 7.000,- Kč 

Pracovní výročí 50 let – 5.000,- Kč 

 

Usnesení č. 111/6/2019 ze dne 20.5.2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019. 

370.000,- Kč přístavba Komunitního centra 

150.000,- Kč ZŠ - příspěvek účelový investiční na nákup elektrických sporáků do školní jídelny 

70.000,- Kč kostel – doplatek projektové dokumentace 

 

Usnesení č. 112/6/2019 ze dne 20.5.2019 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se všemi položkami pro výpočet ceny pro vodné a stočné.  

 

Usnesení č. 113/6/2019 ze dne 20.5.2019 

Návrh usnesení zastupitelstva obce o delegování zástupce obce na jednání valné hromady společnosti 

Sokolovská vodárenská s.r.o. dne 14.6.2019. 

 
Zastupitelstvo obce 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 

14.6.2019, která bude jednat o těchto záležitostech: 

a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018 a o stavu majetku 

společnosti, 

b) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2018,  

c) zpráva dozorčí rady společnosti, 

d) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2018 a použití zisku, 

e) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2018, 

f) projednání odvolání jednatele společnosti, odvolání člena dozorčí rady společnosti, volba 

nového jednatele společnosti, volba nového člena dozorčí rady společnosti, schválení smlouvy 

o výkonu funkce jednatele a člena dozorčí rady,  

g) projednání a schválení uzavření Rámcové dohody o Transakci se sp. Vodohospodářská 

společnost Sokolov, s.r.o. a VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A., 

h) projednání a schválení záměru nabytí části závodu Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. 

nově založenou společností, jejímž jediným společníkem bude sp. Sokolovská vodárenská 

s.r.o., 

i) rozhodnutí o založení společnosti s ručením omezeným, jejímž jediným společníkem bude sp. 

Sokolovská vodárenská s.r.o., schválení zakladatelského dokumentu, volba jednatele, volba 

členů dozorčí rady, určení správce vkladu, 

j) projednání a schválení způsobu financování investic v rámci zavádění tlakové kanalizace ve 

městech a obcích, 
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 jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu obce a  

 

2. ukládá mu, aby za obec jako za společníka na tomto jednání valné hromady hlasoval pro přijetí 

těchto návrhů usnesení valné hromady, které byly popsány v pozvánce na valnou hromadu 

společnosti: 

- schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2018 a návrhu na rozdělení zisku, 

- schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2018, 

- odvolání jednatele společnosti, odvolání člena dozorčí rady společnosti, volbu nového jednatele 

společnosti, volbu nového člena dozorčí rady společnosti, schválení smlouvy o výkonu funkce 

jednatele a člena dozorčí rady, 

- schválení Rámcové dohody o Transakci se sp. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. a 

VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A., 

- schválení záměru nabytí části závodu Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o., a to 

společností za tím účelem založenou, jejímž jediným společníkem bude sp. Sokolovská 

vodárenská s.r.o., 

- založení společnosti s ručením omezeným VODÁRNA SOKOLOV s.r.o., schválení zakladatelské 

listiny, volbu jednatele, volbu členů dozorčí rady, 

- schválení způsobu financování technologie domovních čerpacích stanic odpadních vod. 

 

 

V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude obec zastupovat Karel Lídl. 

 

Usnesení č. 114/6/2019 ze dne 20.5.2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Vyúčtování dle přílohy a schvaluje proplacení prokazatelné ztráty 

za 1.čtvrtletí 2019 ve výši 20.124,46 Kč.  

 

Usnesení č. 115/6/2019 ze dne 20.5.2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy s firmou OTS group s.r.o. koordinátorem 

BOZP za cenu 4.537,50 Kč vč. DPH – měsíční paušál za služby a za zpracování plánu BOZP 5.445,- 

Kč vč. DPH jednorázově. 

 

Usnesení č. 116/6/2019 ze dne 20.5.2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí IV-12- 0014456/VB1, Lomnice, p.č. 523/2 

kNN vč. zřízení věcného břemene – uložení zařízení. 

 

Usnesení č. 117/6/2019 ze dne 20.5.2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí účelového investičního příspěvku ZŠ na nákup 2 ks 

elektrických sporáků do školní jídelny. 

Usnesení č. 118/6/2019 ze dne 20.5.2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí použití fondu investic ZŠ – předpokládaná částka 40.000,- Kč na 

nákup 2 ks elektrických sporáků do Školní jídelny.  

 

Usnesení č. 119/6/2019 ze dne 20.5.2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019. 

 

Usnesení č. 120/6/2019 ze dne 20.5.2019 

Zastupitelstvo obce neschvaluje smlouvu o poskytování servisních služeb Geo Data Mapová aplikace 

za cenu 1.200,- Kč/měsíčně + DPH.  

 

Usnesení č. 121/6/2019 ze dne 20.5.2019  

Výběrové řízení na „Opravu komunikace části ulice Sokolovská, obec Lomnice“ 
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Výsledek hodnocení nabídek – usnesení komise a doporučení zadavateli: 

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na podlimitní 

veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Oprava komunikace části ulice Sokolovská, obec 

Lomnice“ posoudila nabídky a konstatuje následující: 

 Hodnotící komise se usnesla doporučit zadavateli jako vítěze zadávacího řízení společnost 

SILNICE CHMELÍŘ, s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku, a to v ceně 893.863,30,- Kč 

včetně DPH. 

Tabulka celkového hodnocení: 

Pořadí dle 

hodnocení 
Uchazeč (název, IČ) 

Nabídková cena 

v CZK, 

vč. DPH 

1 SILNICE CHMELÍŘ, s.r.o., Rubešova 565/25, 326 00 Plzeň, IČ 

27977951 

893.863,30 

2 Martin Drechsler, Chranišov 14, 357 34 Nové Sedlo IČ 87023849 1.020.743,90 

3 Silnice Topolany a.s., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČ 

05758734 

1.038.059,00 

4 Recys-Mach, s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice, IČ 26344955 1.060.486,35 

Vyřazen 

na žádost 

uchazeče 

AZ VIA s.r.o., Plovární 478/1, Plzeň, IČ 29156513 781.357,50 

Zastupitelstvo obce 

a) schvaluje pořadí vyhodnocených nabídek zadávacího řízení dodavatele stavebních prací na akci 

„Oprava komunikace části ulice Sokolovská, obec Lomnice“; 

b) Zastupitelstvo obce schvaluje jako vítěze zakázky na stavební práce na akci „Oprava komunikace 

části ulice Sokolovská, obec Lomnice“ firmu Silnice Chmelíř s.r.o., Rubešova 565/25, 326 

00Plzeň, IČ: 27977951 s nabídkovou cenou 893.863,30Kč a pověřuje starostu k dalším úkonům 

ve věci této veřejné zakázky. 

 

c) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo. 

 

 

Usnesení č. 122/6/2019 ze dne 20.5.2019 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dotacemi obce. 

PŘEHLED DOTACÍ 

     
žádosti o dotaci z rozpočtu Karlovarského 

kraje požadováno schváleno 

předpokládané 

náklady 

skutečné 

náklady z VŘ 

Oprava komunikace části ulice Sokolovská, 

obec Lomnice 300 000 228 774 820 000 893 863,30 

Projektová příprava obnovy a opravy kostela 500 000 200 000 721 160   

Částečné oplocení fotbalového hřiště 150 000 150 000 300 000   
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Pouť sv. Jiljí a tradiční setkání rodáků 92 700 20 000 164 000   

Hasiči - Pořízení nových osobních 

ochranných prostředků 15 920 15 920 19 900   

     
     
     
žádosti o dotaci ze Státního fondu životního 

prostředí   

Pořízení elektromobilu 440 440   1 101 000   

     
žádosti o dotaci ze Státního rozpočtu - MMR   

stavební úpravy MŠ  8 000 000 do 05/2019 21 051 647 18 090 625 

  

 

Usnesení č. 123/6/2019 ze dne 20.5.2019 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o dotaci KÚKK na: 

- Oprava komunikace části ulice Sokolovská, obec Lomnice 

- Projektová příprava obnovy a opravy kostela 

- Částečné oplocení fotbalového hřiště 

- Pouť sv. Jiljí a tradiční setkání rodáků 

- Hasiči - Pořízení nových osobních ochranných prostředků 

 

Usnesení č. 124/6/2019 ze dne 20.5.2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 150/1 o výměře 281 m2, k.ú. Týn u Lomnice. 

 

 

 

Karel Lídl        Miloslav Matoušek 

místostarosta        starosta obce 
 
 


