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Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lomnice,  

konaného dne 31.3.2021 od 15:00 hodin  

v Komunitním centru obce Lomnice 
 

Přítomní členové zastupitelstva (dle Prezenční listiny): 

Miloslav Matoušek, Karel Lídl, Naděžda Černíková, Ing. Josef Janura, DiS., Josef Kadlec, Jaroslav 

Ondrejčík, Mgr. Petra Severová, Mgr. Ladislav Litvák, Jaroslav Blcha, Vladimír Vondruška. 

Omluvení zastupitelé:  Bc. Markéta Nováková, Mgr. Jitka Pugnerová  

Omluvená pozdní účast Naděžda Černíková – nepřítomna od 15,00 hodin do 15,25 hodin 

Přítomní hosté, občané (dle Prezenční listiny):  

Zasedání bylo zahájeno v 15:00 hodin. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Miloslav Matoušek. ZO 

bylo řádně svoláno. 

Bylo přítomno 10 zastupitelů, což je nadpoloviční většina a zastupitelstvo bylo usnášeníschopné. 

Schválení programu 2. zasedání ZO Lomnice 

  

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Určení ověřovatelů zápisu 

4. Rozpočtové opatření č. 10/20201 

5. Sociální fond – čerpání v roce 2020 

6. Rozpočet sociálního fondu na rok 2021 

7. Příspěvky spolkům 2021 

8. Zápis z Valné hromady Sokolovské vodárenské a VSMOS 

9. Prodloužení termínu úhrady místních poplatků a cen pro rok 2021   

10. Měření kvality ovzduší za rok 2020 – Zdravotní ústav Ústí nad Labem 

11. Výsledky měření hmotnosti prašného spadu 

12. Výroční zpráva obce dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 

13. Zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy 

ZŠ Lomnice“ 

14. LIGNETA autobusy s.r.o. – Žádost o navýšení záloh 

15. Odstoupení starosty obce pana Miloslava Matouška z funkce starosty obce 

16. Volba nového starosty obce Lomnice 

17. Různé 

18. Závěr 

Rozšíření programu 

 Vstup do SMO 

 

 

Hlasování: 

Pro: 9   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato dle návrhu. 
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 Bod č. 2 a 3 – Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

Vypracováním zápisu z 2. zasedání ZO pověřil starosta obce 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. 3/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce volí pro své 2. zasedání: 

a) Návrhovou komisi ve složení:  Jaroslav Ondrejčík, Karel Lídl 

b) Ověřovatele zápisu:   Josef Janura, Ladislav Litvák 

Hlasování: 

Pro: 9   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 

 

 Bytový, kontrolní, finanční výbor 

 

Bytový výbor 

1. Řízení MěÚ Sokolov 

a) Oznámení, zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání, změna dokončené stavby  - přístavby 

na parc. č. pozemku 138/1, 138/2, 139/1 k.ú. Týn u Lomnice,  

- přístavba zádveří ke stávajícímu rodinnému domu – parc. č. 138/2, 139/1 

- přístavba technické místnosti ke stávajícímu rodinnému domu – parc. č- 139/1 

- přístavba krytého přístřešku pro sezení ke stávajícímu rodinnému domu – parc. č. poz. 139/1 

- změna dokončené stavby – přístavby na parc. č. pozemku 140, 139/2 ke stávající stavbě, 

která doplňuje stavbu hlavní, RD č.p. 25, Tylova ulice, k.ú. Týn u Lomnice 

- stavba garáže s venkovním posezením  (plechové garáže s dřevěným přístřeškem pro 

venkovní posezení) – parc. č. 139/1, 139/2, investor Věra Lampertová, Tylova 25, Týn u 

Lomnice 

b) Územní souhlas, oplocení pozemku a sjezd z pozemku parc. č. 262/124 k.ú.  Týn u Lomnice, 

investor Alena Váradiová, Sukova 150, Týn u Lomnice 

c) Společný souhlas, územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, 

rodinný dům na parc. č. poz. 262/12, 262/138 k.ú. Týn u Lomnice, investor Marek Rak, Karla 

Čapka 622, Habartov a Dominika Hájková, Mlýnská 460, Žlutice 

d) Oznámení, zahájení řízení o povolení výjimky, „Lomnice (SO), Mánesova, Dvořákova, kNN“, 

investor ČEZ Distribuce 

e) Užívání stavby, změna dokončené stavby – přístavba na parc. č. poz. 385/5 nově na parc. č. p. 

385/11 k rodinnému domu č.p. 28, Tylova, k.ú. Týn u Lomnice, investor Soňa Svobodová, 

Tylova 28, Týn u Lomnice 

f) Rozhodnutí, změna stavby před jejím dokončením, změna dokončené stavby – přístavby 

k rodinnému domu č.p. 232 k.ú. Lomnice u Sokolova, investor Rudolf Podlena, Novolomnická 

232, Lomnice 

g) Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, změna dokončené stavby – obytné 

podkroví v objektu č.p. 292 ul. Dvořákova, investor Petr Budař, Dvořákova 292, Týn u Lomnice 

h) Oznámení, zahájení řízení o povolení výjimky, stavba zahradního domku na pozemku parc. č. 

262/72 v k.ú. Týn u Lomnice, investor Magda Bourová, Sukova 104, Týn u Lomnice 
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i) Oznámení zahájení stavebního řízení, změna stavby před jejím dokončením, prodloužení 

platnosti stavebního povolení, investor Kateřina Šárová, ČSA ev.č. 177, Loket a Lukáš Šára, 1. 

Máje 195/2, Nová Role 

j) Oznámení zahájení řízení o povolení výjimky, „Lomnice (SO) Školní, kNN“, investor ČEZ 

Distribuce 

k) Rozhodnutí, dodatečné povolení stavby, změna dokončené stavby  - přístavby na parc. č. 

pozemku 138/1, 138/2, 139/1 k.ú. Týn u Lomnice,  

- přístavba zádveří ke stávajícímu rodinnému domu – parc. č. 138/2, 139/1 

- přístavba technické místnosti ke stávajícímu rodinnému domu – parc. č - 139/1 

- přístavba krytého přístřešku pro sezení ke stávajícímu rodinnému domu – parc. č. poz. 139/1 

- změna dokončené stavby – přístavby na parc. č. pozemku 140, 139/2 ke stávající stavbě, 

která doplňuje stavbu hlavní, RD č.p. 25, Tylova ulice, k.ú. Týn u Lomnice 

- stavba garáže s venkovním posezením  (plechové garáže s dřevěným přístřeškem pro 

venkovní posezení) – parc. č. 139/1 

l) Společný souhlas, územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, 

rodinný dům na parc. č. p. 262/168 k.ú. Týn u Lomnice, investor Vladimír Čížek, Atletická 

2223, Sokolov 

m) Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením, „Obec Lomnice-cyklostezka na 

rekultivovaných výsypkách I. etapa, změna stavby před jejím dokončením, prodloužení termínu 

do 31.12.2022 

n) Souhlas, změna stavby před jejím dokončením, rodinný dům s garáží na parc. č. p. 262/137 k.ú. 

Týn u Lomnice, investor Jan Jiráček, Vítkovská 2102, Sokolov 

o) Rozhodnutí, povolení výjimky, ČEZ Distribuce, a.s., kterou zastupuje Elektroprojekce Vincíbr 

s.r.o. IČ: 28050207, Sadovská, Dalovice, „Lomnice (SO), Mánesova, Dvořákova, kNN 

p) Rozhodnutí, povolení výjimky, stavba zahradního domku na pozemku parc. č. 262/72 v k.ú. 

Týn u Lomnice, Sukova 104, Týn, obec Lomnice, investor Magda Bourová, Bohumil Boura, 

Sukova 104, Lomnice, Týn 

q) Oznámení, zahájení společného řízení, Multimediální jazykové a přírodovědné učebny 

s podporou přístupu hendikepovaných dětí – vestavba do půdních prostor, Lomnice, investor 

Obec Lomnice 

r) Sdělení, prodloužení termínu, „Obec Lomnice – cyklostezka na rekultivovaných výsypkách 

I.etapa“ Obec Lomnice 

s) Sdělení, prodloužení termínu veřejnou vyhláškou, stavba“ Obec Lomnice – cyklostezka na 

rekultivovaných výsypkách I.etapa, Obec Lomnice 

t) Užívání stavby, rodinný dům původně na parc. č. pozemku 262/81, nově dle GP 395-5/2021 na 

parc. č. 262/185, Sukova ul. 121, k.ú. Týn u Lomnice 

u) Rozhodnutí, povolení výjimky, „Lomnice (SO) Školní, kNN, investor ČEZ Distribuce, 

v zastoupení Elektroprojekce Vincíbr, IČ: 28050207, Sadovská 60, Dalovice 

v) Oznámení, zahájení řízení o povolení výjimky, stavba garáže s pochozí terasou na pozemku 

parc. č. 516/87 k.ú. Lomnice, u rodinného domu č.p. 136, Novolomnická, Lomnice, investor 

Klára Zachová, Martin Zach, Novolomnická 136, Lomnice 

w) Oznámení, zahájení řízení o povolení výjimky, stavba hobby dílny, stavba přístřešku na dřevo, 

stavba pro chov drůbeže a stavba přístřešku na pozemcích parc. čísel 176 a 172/2 k.ú. Týn u 

Lomnice, Dvořákova 92, Týn, investor Alena Mertosová, Josef Mertos, Dvořákova 92, Týn 

x) Sdělení, oznámení o pokračování řízení o odstranění stavby a oznamování o ukončení 

dokazování s poučením o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí přístavby na 

parc. č. pozemku 138/1, 138/2, 139/1 k.ú. Týn u Lomnice,  

- přístavba zádveří ke stávajícímu rodinnému domu – parc. č. 138/2, 139/1 

- přístavba technické místnosti ke stávajícímu rodinnému domu – parc. č- 139/1 

- přístavba krytého přístřešku pro sezení ke stávajícímu rodinnému domu – parc. č. poz. 

139/1 
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- změna dokončené stavby – přístavby na parc. č. pozemku 140, 139/2 ke stávající stavbě, 

která doplňuje stavbu hlavní, RD č.p. 25, Tylova ulice, k.ú. Týn u Lomnice 

- stavba garáže s venkovním posezením  (plechové garáže s dřevěným přístřeškem pro 

venkovní posezení) – parc. č. 139/1, 139/2, investor Věra Lampertová, Tylova 25, Týn u 

Lomnice 

 

2. Komise doporučuje schválit pronájem pozemku 

a) Jana Maňáková, Hornická kolonie 61, Lomnice, pronájem části pozemku parc. č. 713/12 

k.ú. Lomnice o výměře 375 m2.  Vyvěšeno od 16.12.2020 do 2.1.2021. 

b) Vladimír Gregor, Mánesova 287, Týn, pronájem části pozemku parc. č. 37 k.ú. Týn u 

Lomnice, o výměře cca 100 m2. Vyvěšeno od 15.3.2021 do 31.3.2021. 

 

Návrh usnesení č. 4/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce 

schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 713/12 k.ú. Lomnice o výměře 375 m2. Žadatel Jana 

Maňáková, Hornická kolonie 61, Lomnice. Vyvěšeno od 16.12.2020 do 2.1.2021. 

 

Hlasování: 

Pro: 9   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 

 

Návrh usnesení č. 5/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce 

schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 37 k.ú. Týn u Lomnice, o výměře cca 20 m2. Žadatel 

Vladimír Gregor, Mánesova 287, Týn. Vyvěšeno od 15.3.2021 do 31.3.2021. 

 

Hlasování: 

Pro: 9   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 

 

 

3. Komise doporučuje schválit prodej pozemku 

a) Vladimír Gregor, Mánesova 287, Týn,  pozemku parc. č. 133/1 o výměře 869 m2 a pozemku 

125 o výměře 36 m2 v k.ú. Lomnice. Vyvěšeno od 15.3.2021 do 31.3.2021. 

b) Jana Škopková, Jaromír Škopek, Mánesova 273, Lomnice, Týn, prodej části pozemků parc. 

č. 668/1 o výměře cca 300 m2 , v k.ú. Lomnice. Vyvěšeno od 8.3.2021 do 26.3.2021. 

 

Návrh usnesení č. 6/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce  

schvaluje prodej pozemku parc. č. 133/1 o výměře 869 m2 a pozemku 125 o výměře 36 m2 vše v k.ú. 

Lomnice, žadatel Vladimír Gregor, Mánesova 287, Týn. Vyvěšeno od 15.3.2021 do 31.3.2021. 

 

Hlasování: 

Pro: 9   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 

Návrh usnesení č. 7/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce  
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schvaluje prodej části pozemků parc. č. 668/1 o výměře cca 300 m2, v k.ú. Týn u Lomnice, žadatel Jana 

Škopková, Jaromír Škopek, Mánesova 273, Lomnice, Týn. Vyvěšeno od 15.3.2021 do 31.3.2021. 

Do kupní smlouvy upřesnit druh pozemku – zahrada. 

 

Hlasování: 

Pro: 9   Proti: 0   Zdržel se: 0 

       Usnesení bylo přijato dle návrhu 

 

 

4. Zrušení smlouvy o dočasném užívání pozemku 

Pronájem pozemku parc. č. 713/12 k.ú. Lomnice, o výměře 375 m2, Věra Blchová, Školní 50, 

Lomnice. 

 

 

5. Přidělení bytu v DSMB 

             Jarmila Klímová, Švabinského 1730, Sokolov. 

 Silvie Zajacová, Dvořákova 19, Týn. 

 

Návrh usnesení č. 8/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce  

bere na vědomí zapsání žádostí o byt v obci Lomnice, žadatelé: 

Jarmila Klímová, Švabinského 1730, Sokolov. 

Silvie Zajacová, Dvořákova 19, Týn. 

 

 

15,25 hodin, dostavila se Naděžda Černíková 

 

Finanční výbor 

Předseda finančního výboru ing. Josef Janura, DiS. Seznámil zastupitele se zápisem z jednání 

finančního výboru ze dne 31. 03. 2021. 

 

Program:  

1. Rozpočtové opatření č. 10/2020   

2. Rozpočet sociálního fondu 2021 

3. Čerpání sociálního fondu 2020 

4. Příspěvky spolkům – rok 2021 

5. Rozpočtové opatření č. 01/2021   

6. Různé 

 

Zápis z jednání je přílohou. 

 

 Bod č. 4 -  Rozpočtové opatření č. 10/2020 

Návrh usnesení č. 9/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce  

bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2020. 

příjmy: - 7 756 900,00 Kč 
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Výdaje: -7 773 800,00 Kč 

Rozdíl P-V: 16 900, 00 Kč 

Snížení schodku rozpočtu. 

 

Hlasování: 

Pro:   Proti: 0   Zdržel se: 

        Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 

 Bod č. 5 - Sociální fond – čerpání v roce 2020 

Návrh usnesení č. 10/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce  

bere na vědomí čerpání sociálního fondu v roce 2020.  

 

Hlasování: 

Pro:   Proti: 0   Zdržel se: 

        Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 Bod č. 6 - Rozpočet sociálního fondu na rok 2021 

Návrh usnesení č. 11/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce 

schvaluje rozpočet sociálního fondu pro rok 2021. 

 

Hlasování: 

Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 0 

        Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 

 Bod č. 7 - Příspěvky spolkům 2021 

Žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na rok 2021 

- Modeláři – MK č. 280 – 7.000,- Kč  

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

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

- Pomoc v nouzi, o.p.s – 30.000,- Kč 

- TJ Lomnice z.s. – 600.000,- Kč 

 

 

Návrh usnesení č. 12/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvky pro rok 2021: 

- Modeláři – MK č. 280, IČ: 167 361 84  – 7.000,- Kč  

- Myslivecký spolek Svatavka, z.s. IČ: 453 745 20 – 10.000,- Kč  

- Agentura osobní asistence a sociálního poradenství o.p.s., IČ: 263 955 17 – 5.000,- Kč  

- Pomoc v nouzi, o.p.s, IČ: 279 919 97 – 20.000,- Kč 

- TJ Lomnice z.s. IČ: 453 763 10 – 600.000,- Kč 

- Linka bezpečí, z.s., IČ: 613 831 98 - 5.000,- Kč 

 

Hlasování: 

Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 0 
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        Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 Bod č. 8 - Zápis z Valné hromady Sokolovské vodárenské a VSMOS 

 

Návrh usnesení č. 13/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce 

bylo seznámeno se zápisem o jednání valné hromady obchodní společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. 

a zápisem z jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska ze dne 

11.12.2020. 

 

Hlasování: 

Pro:   Proti: 0   Zdržel se: 

        Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 

 

Bod č. 9 - Prodloužení termínu úhrady místních poplatků a cen pro rok 2021   

 

Návrh prodloužení termínu úhrady poplatků z hrobových míst, poplatky ze psů, za pronájem pozemků 

a za odpad (shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využití a odstraňování komunál. odpadu) – splatnost 

poplatků do 30.6.2021 z důvodu přijatých mimořádných krizových opatření vydaných vládou ČR. Dle 

vyhlášky o místních poplatcích jsou úhrady poplatků splatné do 31.3.daného kalendářního roku. 

 

Návrh usnesení č. 14/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce 

schvaluje prodloužení termínu úhrady poplatků splatných dle Vyhlášky o místních poplatcích do 31. 3. 

2021, z důvodu přijatých mimořádných krizových opatření vydaných vládou ČR při epidemii 

onemocnění COVID-19,  do 30. 6. 2021. 

 

Hlasování: 

Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 0 

        Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 

 Bod č. 10 - Měření kvality ovzduší za rok 2020 – Zdravotní ústav Ústí nad Labem 

Měření kvality ovzduší – obec Lomnice 2020. Odběrná místa v obci – Sokolovská ul, Kraslická ul, 

Sukova – Dvořákova ul., Dvořákova ul., Novolomnická ul.  

Návrh usnesení č. 15/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce 

bylo seznámeno s výsledky měření kvality ovzduší za rok 2020. 

Hlasování: 

Pro:   Proti: 0   Zdržel se: 

        Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 

 Bod č. 11 - Výsledky měření hmotnosti prašného spadu 

Návrh usnesení č. 16/2/2021 ze dne 31.3.2021 



8 
 

Zastupitelstvo obce 

bylo seznámeno s výsledky měření hmotnosti prašného spadu za období 3.8.2020 – 4.1.2021. 

Hlasování: 

Pro:   Proti: 0   Zdržel se: 

        Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 

 Bod č. 12 - Výroční zpráva obce dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 

Návrh usnesení č. 17/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce 

schvaluje Výroční zprávu o činnosti obce Lomnice za rok 2020 v oblasti poskytování informací dle §18 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Hlasování: 

Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 0 

        Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 

 Bod č. 13 - Zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Snížení energetické 

náročnosti budovy ZŠ Lomnice“ 

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Lomnice 

Zadavatel na základě usnesení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zakázky malého 

rozsahu na stavební práce s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Lomnice“ a 

schválení výsledku zadávacího řízení zastupitelstvem obce učinil následující rozhodnutí: 

Nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč / dodavatel SUAS - stavební, s.r.o., IČ: 61779539, s cenou 

6.872.889,45 Kč vč. DPH, se kterým bude uzavřena smlouva. 

Pořadí hodnocených nabídek:  

Pořadí dle 

hodnocení 
Dodavatel (název, IČ) 

Nabídková cena v CZK, 

 vč. DPH 

1 SUAS - stavební, s.r.o., Jednoty 1628, 356 01 Sokolov 

IČ: 61779539 

6.872.889,45 Kč 

2 RECYS-MACH s.r.o., č.p. 1, 356 01 Citice 

IČ: 26344955 

6.934.568,47 Kč 

3 KV Realizační s.r.o., Boženy Němcové 2042, 356 01 

Sokolov 

IČ: 07707991 

7.032.683,09 Kč 

 

Návrh usnesení č. 18/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce 



9 
 

 

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

s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Lomnice“ 

b) schvaluje jako vítěze zakázky na stavební práce firmu SUAS - stavební, s.r.o., IČ: 61779539, 

s cenou 6.872.889,45 Kč vč. DPH a pověřuje starostu k dalším úkonům ve věci této zakázky. 

 

c) pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

 

Hlasování: 

Pro: 9   Proti: 1   Zdržel se: 0 

        Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 Bod č. 14 - LIGNETA autobusy s.r.o. – Žádost o navýšení záloh 

Vážené paní starostky, vážení páni starostové. 

Obracíme se na Vás s žádostí o navýšení záloh na provoz MHD Sokolovsko v souvislosti s nouzovým 

stavem vyhlášeným vládou ČR z důvodu epidemie SARS COVID-19. 

V roce 2020 došlo 2x k výraznému úbytku tržeb od cestujících, v důsledku nařízení vlády ČR 

k omezení pohybu obyvatelstva a k omezení šíření epidemie. 

Vzhledem k tomu, že jízdné je stěžejní a jeho významným unížením dochází k výraznému zhoršení 

průběžného financování, žádáme o navýšení záloh stejně jako v minulém období. V roce 2020 byla 

tato situace řešena dodatkem ke smlouvě se zvýšením záloh. Tato úprava byla předpokládána jako 

dostačující do konce roku 2020. Aktuální situace ovšem vypadá na omezující restrikce a následné 

dopady do tržeb MHD Sokolovsko ještě v průběhu roku 2021. 

Ekonomicky vyčísleno předpokládáme čtvrtletní výpadek v příjmech cca 1,8 mil. Kč., přičemž fixní 

náklady zůstávají stejné. Žádáme Vás tedy o řešení této složité situace navýšením záloh o 600 000,- 

Kč měsíčně, tedy o navýšení záloh kompenzací z částky 1 100 000,-Kč na částku 1 700 000,-Kč, stejně 

jako v roce 2020. 

S pozdravem 

Petr Schmid 

Jednatel společnosti 

LIGNETA autobusy s.r.o. 

 

Výpočet podílu zálohy dle přílohy č .13 Smlouvy MHD Sokolovsko 

a dle dodatku č.2 Smlouvy MHD Sokolovsko 

běžný měsíc od dubna do června 2021 

Záloha na měsíc = 1 700 000,- Kč 

 

Zadavatel záloha celkem podíl v % výše podílu v Kč 

Město Sokolov 1 700 000,00 76,24 1 296 080,00 

Město Březová 1 700 000,00 13,62 231 540,00 

Obec Lomnice 1 700 000,00 3,35 56 950,00 

Městys Svatava 1 700 000,00 2,87 48 790,00 

Obec Citice 1 700 000,00 2,02 34 340,00 

Obec Dolní Rychnov 1 700 000,00 1,15 19 550,00 

Obec Těšovice 1 700 000,00 0,75 12 750,00 

Celkem   1 700 000,00 
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Návrh usnesení č. 19/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce 

schvaluje navýšení záloh za období 04-06/2021 na provoz MHD Sokolov pro „Objednatele MHD“ 

v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR z důvodu epidemie SARS COVID-19 z částky 

1.100.000,- Kč na částku 1.700.000,- Kč tj. o 600.000,- Kč na toto období.  

 

Hlasování: 

Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 0 

        Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 

 Bod 15 - Odstoupení starosty obce pana Miloslava Matouška z funkce starosty obce 

Starosta obce pan Miloslav Matoušek oznámil své odstoupení z funkce starosty. 

Návrh usnesení č. 20/2/2021 ze dne 31.3.2021 

a) Zastupitelstvo obce  

bere na vědomí rezignaci pana Miloslava Matouška na funkci starosty obce. 

b) Zastupitelstvo obce pověřuje pana Miloslava Matouška vedením jednání o zvolení nového 

starosty obce. 

 

 Určení způsobu volby starosty 

Pan Miloslav Matoušek konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volby starosty 

veřejně. Žádné návrhy nebyly podány. 

Návrh usnesení č. 21/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce 

schvaluje volbu starosty veřejným hlasováním. 

 

Hlasování: 

Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 0 

        Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 

 Bod 16 - Volba nového starosty obce Lomnice 

Pan Miloslav Matoušek vyzývá návrhovou komisi k podání návrhu na volbu starosty obce. Návrhová 

komise navrhuje pana Miloše Matouška. Nebyl podán žádný protinávrh. 

Návrh usnesení č. 22/2/2021 ze dne 31.3.2021   

Zastupitelstvo obce Lomnice volí starostou Miloše Matouška. 

 

Hlasování: 

Pro: 9   Proti: 0   Zdržel se: 1 

        Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 

Po zvolení starosty předal pan Miloslav Matoušek vedení jednání starostovi obce panu Miloši 

Matouškovi. 
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Návrh usnesení č. 23/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce volí členy zastupitelstva oprávněné používat závěsný státní znak v tomto pořadí: 

Miloš Matoušek, Karel Lídl, Naděžda Černíková, Jaroslav Ondrejčík, Markéta Nováková. 

Hlasování: 

Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 0 

       Usnesení bylo přijato dle návrhu. 
 

Návrh usnesení č. 24/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce  

bere na vědomí parkování služebního vozidla Octavia v soukromé garáži, parc. č. pozemku 668/24, k.ú. 

Lomnice u Sokolova. 

 

 

Návrh usnesení č. 25/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce  

volí předsedou výboru bytového a výstavby Miloslava Matouška. 

Hlasování: 

Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 0 

        Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 
Návrh usnesení č. 26/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce  

schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021. 

příjmy: 9 989 100,00 Kč 

Výdaje: 3 450 000,00 Kč 

Rozdíl P-V: 6 539 100,00 Kč 

 

Hlasování: 

Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 0 

        Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 

Návrh usnesení č. 27/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce  

bere na vědomu odstoupení Mgr. Petry Severové z funkce předsedy kontrolního výboru. 

 

 

Návrh usnesení č. 28/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce  

volí předsedou kontrolního výboru Jaroslava Ondrejčíka. 

 

Hlasování: 

Pro: 9   Proti: 0   Zdržel se: 1 

        Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 

Návrh usnesení č. 29/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce  

volí členy kontrolního výboru Josefa Kadlece a Mgr. Petru Severovou. 

 

Hlasování: 

Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 0 

        Usnesení bylo přijato dle návrhu. 



12 
 

 Bod 17 – Různé 

 

Návrh usnesení č. 30/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce  

schvaluje vstup do Svazu měst a obcí ČR. Vstupní poplatek činí 2.500,- Kč + 2 Kč za obyvatele. 

 

Hlasování: 

Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 0 

        Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 

Návrh usnesení č. 31/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce  

schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu, Kraslická 1, Týn – prodloužení trvání nájmu na dobu 

určitou do 30.4.2021. Výše nájemného je beze změny. 

 

Hlasování: 

Pro: 9   Proti: 0   Zdržel se: 1 

        Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 

Návrh usnesení č. 32/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce  

schvaluje odpuštění plateb nájemného nájemci restaurace „Na staďáku“, Jiří Řáda, IČ: 87185369 

s místem podnikání Sokolovská 224, Lomnice, za období od 1.1.2021 do 30.4.2021. O dalším možném 

odpuštění nájemného bude jednat zastupitelstvo obce v návaznosti na aktuálně vydaná vládní opatření.  

 

Hlasování: 

Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 0 

        Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 

 

ZO řešilo vyúčtování dotace poskytnuté TJ Lomnice, z.s., IČO 45376310 na rok 2020 ve výši 700.000,- 

Kč na základě smlouvy uzavřené dne 18.2.2020. Dotace byla poskytnuta na činnost mládeže a 

jednotlivých sportovních oddílů v roce 2020.  

Dne 30.3.2021 předložil příjemce vyúčtování dotace, z kterého vyplývá, že celkové výdaje do 

31.12.2020 činily 515.405,- Kč. 

 

 

Návrh usnesení č. 33/2/2021 ze dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo obce  

ukládá příjemci dotace TJ Lomnice, z.s. odvod nespotřebované části dotace ve výši 184.595,- Kč zpět 

do rozpočtu obce v termínu do 15.4.2021 na účet 862164359/0800. 

Tímto rozhodnutím se ruší povinnost příjemce dle čl. III bodu 6. Veřejnoprávní smlouvy. 

 

Hlasování: 

Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 0 

        Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 

 

Diskuze: 

Naděžda Černíková poděkovala panu Miloslavu Matouškovi za dlouholetou spolupráci. 



13 
 

Naděžda Černíková – informace k zápisu do MŠ, dle zákona proběhne od 2.5.2021 do 16.5.2021 bez 

přítomnosti žadatelů.  

 

Ověřovatelé zápisu: 

Josef Janura 

Ladislav Litvák 

 

Zápis zapsala Jitka Půtová dne 31.3.2021 

Jednání bylo ukončeno v 16,30 hodin. 

 

 

Karel Lídl        Miloš Matoušek 

místostarosta        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


