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Přijatá usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Lomnice, konaného dne 

30.9.2020  

 

 

Usnesení č. 102/9/2020 ze dne 30.9.2020 

Zastupitelstvo obce volí pro své 9. zasedání: 

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

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

 

Usnesení č. 103/9/2020 ze dne 30.9.2020 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zapsání žádosti o přidělení nájemního bytu, žadatel: 

a) Ludmila Korchová, Sídliště 650, Rotava – byt v DSMB  

b) Vladimíra Lancingrová, Obětí nacismu 33, Cheb – byt v DSMB 

c) Michaela Bodnárová, Kraslická 44 (OÚ), Lomnice – nájemní byt 

 

Usnesení č. 104/9/2020 ze dne 30.9.2020 

Zastupitelstvo obce neschvaluje pronájem části pozemku parc. č. 98 v k. ú Týn u Lomnice o výměře cca 

22 m2, Iveta Lísalová, Kraslická 90, Lomnice, Týn. Vyvěšeno od 11.6.2020 do 27.6.2020. 

 

Usnesení č. 105/9/2020 ze dne 30.9.2020 

Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 115/2 o výměře cca 100 m2 v k.ú. 

Lomnice, Petra Lhotová, Hornická č.p. 260, Lomnice. Vyvěšeno od 28.7.2020 do 13.8.2020. 

 

Usnesení č. 106/9/2020 ze dne 30.9.2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc. č. 302 o výměře 130 m2, k.ú. Lomnice, 

Helena Matuchová, Novolomnická 147, Lomnice. Vyvěšeno od 7.7.2020 do 24.7.2020. 

Usnesení č. 107/9/2020 ze dne 30.9.2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc. č. 302 o výměře 195 m2, k.ú. Lomnice, Olga 

Dibalová, Novolomnická 147, Lomnice. Vyvěšeno od 7.7.2020 do 24.7.2020. 

Usnesení č. 108/9/2020 ze dne 30.9.2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu č. 18 v DSMB paní Hrubé Zdeňce, Lomnice, Kraslická 37  

od 10/2020. 

 

Usnesení č. 109/9/2020 ze dne 30.9.2020 

Zastupitelstvo obce: 

a) bere na vědomí doporučení Finančního výboru schválit Rozpočtové opatření č. 5/2020 

b) schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2020,  příjmy 3 536 120,-- Kč 

výdaje 2 100 870,-- Kč. 

Tímto rozpočtovým opatřením se sníží schodek rozpočtu na 1 358 204,43 Kč. Schodek bude uhrazen z přebytku 

rozpočtů minulých let. 

 

Usnesení č. 110/9/2020 ze dne 30.9.2020 

a) Zastupitelstvo obce schvaluje rozbor hospodaření k 30.3.2020. 

b) Zastupitelstvo obce schvaluje rozbor hospodaření k 30.6.2020. 
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Usnesení č. 111/9/2020 ze dne 30.9.2020 

Zastupitelstvo obce: 

a) bere na vědomí doporučení Finančního výboru schválit převod finančních prostředků MŠ 

z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 245.876,47 Kč. 

Odůvodnění – rekonstrukce MŠ:  Oplocení zadní části pozemku 65.975,- Kč 

     Skluzavka do svahu  80.356,10 Kč 

     Instalace konvektomatu  99.545,37 Kč. 

  

b) schvaluje převod finančních prostředků MŠ z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 

245.876,47 Kč. 

 

Usnesení č. 112/9/2020 ze dne 30.9.2020 

1. Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje vydání Prohlášení vlastníka, kterým Obec jako vlastník 

podle skutečného stavu vymezí 12 bytových Jednotek v Nemovité věci, za níž se považuje 

Pozemek pod Domem p.č. St. 112/2, jehož součástí je Dům č.p. 1. 

2. Zastupitelstvo obce Lomnice pověřuje starostu, aby v souladu s tímto usnesením  

 

a) zajistil veškeré potřebné kroky související s vymezením Jednotek v Nemovité věci, zejména 

vyhotovení a podpis Prohlášení vlastníka a dále zápis Jednotek do katastru nemovitostí;  

 

b) učinil všechny kroky nezbytné k tomu, aby zástavní právo, které nyní vázne ve prospěch 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR, bylo v souvislosti s vymezením Jednotek zapsáno k 

jednotlivým jednotkám a následně po zániku zástavního práva vymazáno z katastru 

nemovitostí.  

 

 

Usnesení č. 113/9/2020 ze dne 30.9.2020  

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek Smlouvy o nájmu bytu, Týn u Lomnice, Kraslická 1 -  

prodloužení trvání nájmu na dobu určitou do 31.12.2020. Výše nájemného je beze změny. 

 

Usnesení č. 114/9/2020 ze dne 30.9.2020 

Zastupitelstvo obce vydává OZV č. 2/2020, kterou se zrušuje OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 

1/2002, ŘÁD PRO POHŘEBIŠTĚ. 

 

Usnesení č. 115/9/2020 ze dne 30.9.2020 

Zastupitelstvo obce vydává Řád veřejného pohřebiště. 

 

Usnesení č. 116/9/2020 ze dne 30.9.2020 

Zastupitelstvo obce vydává zrušující vyhlášku č. 3/2020 O veřejném pořádku v obci. 

 

Usnesení č. 117/9/2020 ze dne 30.9.2020 

Zastupitelstvo obce Lomnice vydává OZV č. 4/2020 – Vyhlášku o volném pohybu psů. 

 

Usnesení č. 118/9/2020 ze dne 30.9.2020 

Zastupitelstvo obce Lomnice vydává OZV č. 5/2020 O regulaci hlučných činností. 

 

Usnesení č. 119/9/2020 ze dne 30.9.2020 

Zastupitelstvo obce Lomnice vydává OZV č. 6/2020 O čistotě v obci. 
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Usnesení č. 120/9/2020 ze dne 30.9.2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje variantu B, ve znění: Vítání občánků – pro narozené dítě formou darovací 

smlouvy v částce 2.000,- Kč zákonným zástupcům + dárek v hodnotě do 500,- Kč/á jedno dítě (v době 

narození dítěte trvalý pobyt matky v obci a musí zde žít). 

 

Usnesení č. 121/9/2020 ze dne 30.9.2020 

1. Zastupitelstvo obce Lomnice projednalo a schválilo změnu stanov svazku obcí „Mikroregion 

Sokolov – východ“ v úplném znění, které bylo schválené radou „Mikroregionu Sokolov – 

východ“ dne 10.12.2019. 

2. Zastupitelstvo obce Lomnice projednalo a schválilo  novou  zakladatelskou smlouvu svazku 

obcí „Mikroregion Sokolov – východ“,  která byla schválená radou „Mikroregionu Sokolov – 

východ“ dne 10.12.2019 a kterou do „Mikroregionu Sokolov – východ“ přistupuje obec 

Těšovice. 

 

Usnesení č. 122/9/2020 ze dne 30.9.2020 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem VOSS a VSMOS. 

 

Usnesení č. 123/9/2020 ze dne 30.9.2020 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky měření kvality ovzduší. 

 

Usnesení č. 124/9/2020 ze dne 30.9.2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

a) provedení rekonstrukce vnitřních prostor včetně vybavení a zateplení budovy ZŠ Lomnice - 

budovy s tělocvičnou, parc. č. pozemku 283, k. ú. Lomnice u Sokolova, 

b) podání žádosti o dotaci z programu OPŽP 146. výzva, na zateplení budovy ZŠ Lomnice - 

budovy s tělocvičnou, parc. č. pozemku 283, k. ú. Lomnice u Sokolova, 

c) spolufinancování a předfinancování akce zateplení budovy ZŠ Lomnice - budovy s tělocvičnou, 

parc. č. pozemku 283, k. ú. Lomnice u Sokolova. 

 

 

 

 

Karel Lídl        Miloslav Matoušek 

místostarosta        starosta obce 

 

 

 


