Zápis z 11. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lomnice, konaného
dne 17.12.2020 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., Mgr. Ladislav Litvák, Josef
Kadlec, Jaroslav Ondrejčík, Mgr. Jitka Pugnerová, Jaroslav Blcha, Vladimír Vondruška.
Omluvení zastupitelé: Bc. Markéta Nováková, Mgr. Petra Severová.
Omluvená pozdní účast 0 – nepřítomna od --- hodin do --- 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 11 zastupitelů, což je nadpoloviční většina a zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Schválení programu 11. zasedání ZO Lomnice
Zahájení
Volba návrhové komise
Určení ověřovatelů zápisu
Návrh rozpočtu 2021
Rozpočtové opatření č. 8/2020
Rozpočtové opatření č. 9/2020
Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023
MŠ - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 – 2023
MŠ – odpisový plán
Zpoplatnění dopravy a svozu odpadu pro rok 2021- kontejnery
Obec – Přehled obecně závazných vyhlášek pro rok 2021
Návrh na směnu pozemků se SU, a.s.
Smlouva o poskytnutí služby odborného sociálního poradenství – KSK centrum o.p.s.
Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby a tísňové péče – Agentura domácí péče LADARA
o.p.s.
15. Smlouva na poskytování rozvozu obědů – LADARA servis s.r.o.
16. Různé
17. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hlasování:
Pro: 11

Proti:

0

Zdržel se:

0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.



Bod č. 2 a 3 – Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Vypracováním zápisu z 11. 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.
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Návrh usnesení č. 142/11/2020 ze dne 17.12.2020
Zastupitelstvo obce volí pro své 11. zasedání:
a) Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Ladislav Litvák, Karel Lídl
b) Ověřovatele zápisu:
Ing. Josef Janura, DiS a Josef Kadlec
Hlasování:
Pro: 11

Proti:

0

Zdržel se:

0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.



Bod č. 4 - Návrh rozpočtu 2021

Návrh usnesení č. 143/11/2020 ze dne 17.12.2020
Zastupitelstvo obce
schvaluje Návrh rozpočtu 2021.
Příjmy: 33 842,65 tis. Kč
Výdaje: 45 947,35 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet. Schodek ve výši 12.104,70 tis. Kč bude hrazen
z přebytku hospodaření minulých let.
Hlasování:
Pro: 11

Proti:

0

Zdržel se:

0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.



Bod č. 5 a 6 – Rozpočtové opatření č. 8/2020 a 9/2020

Návrh usnesení č. 144/11/2020 ze dne 17.12.2020
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2020.
Příjmy: 23.709,- Kč
Výdaje: 23.709,- Kč
Rozdíl P-V: 0,- Kč
Diskuse:
Hlasování:
Pro:

Proti:

0

Zdržel se:

0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Návrh usnesení č. 145/11/2020 ze dne 17.12.2020
Zastupitelstvo obce
schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2020.
Příjmy: 873.000,79,- Kč
Výdaje: 180.000,00- Kč
Rozdíl P-V: 693.000,79- Kč
Tímto rozpočtovým opatřením dojde ke změně salda rozpočtu. Schodek ve výši 806.203,64 bude
hrazen z přebytků hospodaření minulých let.
Diskuse:
Hlasování:
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Pro: 11

Proti:

0

Zdržel se:

0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.



Bod č. 7 – Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023

Návrh usnesení č. 146/11/2020 ze dne 17.12.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2023.
2021

Příjmy: 33.842,65 Kč
Výdaje: 45.947,35 Kč

2022

Příjmy: 29.177,00 Kč
Výdaje: 28.725,50 Kč

2023

Příjmy: 28.177,00 Kč
Výdaje: 28.152,90 Kč

Hlasování:
Pro: 11

Proti:

0

Zdržel se:

0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.



Bod 8 a 9 – MŠ, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 – 2023 a
odpisový plán

Návrh usnesení č. 147/11/2020 ze dne 17.12.2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Návrh střednědobého výhledu Mateřské školy na období 2022 –
2023.
Hlasování:
Pro:

11

Proti:

0

Zdržel se:

0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Návrh usnesení č. 148/11/2020 ze dne 17.12. 2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Odpisový plán Mateřské školy.
Hlasování:
Pro:

11

Proti:

0

Zdržel se:

0
Usnesení bylo přijato dle návrhu



Bod č. 10 – Zpoplatnění dopravy a svozu odpadu pro rok 2021- kontejnery

Návrh usnesení č. 149/11/2020 ze dne 17.12.2020
Zastupitelstvo obce Lomnice
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schvaluje zpoplatnění dopravy a svozu odpadů pro rok 2021 – kontejnery dle varianty 2 - obec
poskytne dopravu a kontejner na náklady obce a občan uhradí skládkovné na základě občanem
vystavené objednávky pro SUAS – skládková, s.r.o..
SUAS vystaví fakturu občanovi, dále obec neřeší.
Pokud v následujícím období zjistíme, že systém je nevyhovující, budou podmínky upraveny.
Malé kontejnery budou k zapůjčení pouze na bioodpad a suť. Pokud bude docházet ke zneužívání,
bude tato komodita také odvážena a zpoplatněna na základě občanem vystavené objednávky pro
SUAS – skládková, s.r.o..
Obec Lomnice ruší odvoz hromádek veškerého odpadu od domů.
Diskuze: Pracovnice obce vytvoří návod a podmínky pro občany, zajistí roznos do domovních schránek
občanům obce Lomnice.

Hlasování:
Pro: 11

Proti:

0

Zdržel se:

0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.



Bod č. 11 – Přehled obecně závazných vyhlášek pro rok 2021

Návrh usnesení č. 150/11/2020 ze dne 17.12.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje přehled obecně závazných vyhlášek pro rok 2021 dle přílohy č. 1.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 11

Proti:

0

Zdržel se:

0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.



Bod č. 12 - Návrh na směnu pozemků se SU, a.s.

Návrh usnesení č. 151/11/2020 ze dne 17.12.2020
Zastupitelstvo obce
bylo seznámeno s Návrhem na směnu pozemků mezi Obcí Lomnice a Sokolovskou uhelnou, právní
nástupce a.s. Seznam pozemků je uveden v příloze č. 2.
Diskuze: V průběhu měsíce ledna, po vyhotovení znaleckého posudku a ocenění pozemků bude
svolána pracovní schůzka, kde budou probrány detaily směny pozemků. Zastupitelé obce by měli
rozhodnout, které konkrétní pozemky by měly být předmětem směny.

Hlasování:
Pro:

Proti:

0

Zdržel se:

0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

4



Bod č. 13 - Smlouva o poskytnutí služby odborného sociálního poradenství – KSK
centrum o.p.s.

Návrh usnesení č. 152/11/2020 ze dne 17.12.2020
Zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby odborného sociálního poradenství – KSK centrum o.p.s.
Jednorázový finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč bude uhrazen jednorázově do 15.2.2021 na běžný
účet poskytovatele služby. Doba platnosti smlouvy je na dobu určitou od 1.1.2021 do 31.12.2021.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 11

Proti:

0

Zdržel se:

0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.



Bod č. 14 - Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby a tísňové péče – Agentura domácí
péče LADARA o.p.s.

Návrh usnesení č. 153/11/2020 ze dne 17.12.2020
Zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby a tísňové péče – Agentura domácí péče LADARA
o.p.s.
Jednorázový finanční příspěvek ve výši 54.000,- Kč bude uhrazen jednorázově do 15.2.2021 na běžný
účet poskytovatele služby. Doba platnosti smlouvy je na dobu určitou od 1.1.2021 do 31.12.2021.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 11

Proti:

0

Zdržel se:

0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.



Bod č. 15 - Smlouva na poskytování rozvozu obědů – LADARA servis s.r.o.

Návrh usnesení č. 154/11/2020 ze dne 17.12.2020
Zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu na poskytování rozvozu obědů – LADARA servis s.r.o.
Jednorázový finanční příspěvek ve výši 46.000,- Kč bude uhrazen jednorázově do 15.2.2021 na běžný
účet poskytovatele služby. Doba platnosti smlouvy je na dobu určitou od 1.1.2021 do 31.12.2021.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 11

Proti:

0

Zdržel se:

0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.



Bod č. 16 – Různé: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IE-12-0007593/VB/09 Lomnice, SO Školní
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Návrh usnesení č. 155/11/2020 ze dne 17.12.2020
Zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE12-0007593/VB/09 Lomnice, SO Školní. Smluvní strany se dohodly, že za omezení vlastnického
práva Budoucí povinné v důsledku výstavby Zařízení distribuční soustavy a zřízení Věcného břemene
bude Budoucí povinné na základě Vlastní smlouvy vyplacena jednorázová náhrada ve výši 24.899,Kč + DPH.
Diskuze: S podmínkou uvedení povrchů v celé šíři komunikace (ne záplatování) do původního stavu,
prostupy pod komunikacemi provádět protlakem, oznámit obci s předstihem termín realizace projektu,
aby mohla být provedena příprava na osazení lamp VO.
Hlasování:
Pro: 11

Proti:

0

Zdržel se:

0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Návrh usnesení č. 156/11/2020 ze dne 17.12.2020
Zastupitelstvo obce
schvaluje odpuštění plateb nájemného nájemci restaurace „Na staďáku“, Jiří Řáda, IČ: 87185369
s místem podnikání Sokolovská 224, Lomnice, za období od 1.10.2020 do 31. 12. 2020. O dalším
možném odpuštění nájemného bude jednat zastupitelstvo obce v návaznosti na aktuálně vydaná vládní
opatření.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 11

Proti:

0

Zdržel se:

0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Návrh usnesení č. 157/11/2020 ze dne 17.12.2020
Zastupitelstvo obce
bylo seznámeno s kontrolou Finančního výboru, kontrola proběhla bez připomínek. Přílohou č. 3 je
Protokol o provedené kontrole.
Diskuze:
Hlasování:
Pro:

Proti:

0

Zdržel se:

0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Návrh usnesení č. 158/11/2020 ze dne 17.12.2020
Zastupitelstvo obce
stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů kompetenci starosty k provedení rozpočtového opatření v období 12/2020 v následujícím
rozsahu: do výše 20.000,- Kč
bude-li vyvolané organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolají další nároky na finanční
prostředky obce. Rozpočtové opatření v částce vyšší může starosta obce samostatně provést jen v
případě:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu
nouze, výdaje k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a
dopad penalizace může výrazně převýšit možné riziko z neoprávněné úhrady
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c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o provedeném rozpočtovém opatření na nejbližším
zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 11

Proti:

0

Zdržel se:

0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Návrh usnesení č. 159/11/2020 ze dne 17.12.2020
Zastupitelstvo obce
vyslovuje od 1.1.2021 souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu v roce 2021
s těmito členy ZO:
Jaroslav Blcha, Naděžda Černíková, Ing. Josef Janura, DiS., Josef Kadlec, Mgr. Ladislav Litvák,
Miloš Matoušek.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 11

Proti:

0

Zdržel se:

0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Různé:
V průběhu měsíce ledna, v návaznosti na jednání týkající se směny pozemků se SUAS, proběhne i
jednání, na kterém bude diskutován návrh SUAS na pořízení změny Územního plánu obce Lomnice
z důvodu vybudování zařízení obnovitelných energetických zdrojů (umístění fotovoltaické elektrárny).
Na jednání by měl být přítomen zástupce SUAS, který by zastupitelům měl sdělit podrobné informace
o uvedeném záměru.
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Josef Janura, DiS. …………………………………….
Josef Kadlec …………………………………………….
Zápis zapsala Jitka Půtová dne 17.12.2020
Jednání bylo ukončeno v 17,40 hodin.

Karel Lídl

Miloslav Matoušek

místostarosta

starosta obce
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