Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Lomnice, konaného dne 27.1.2020
od 15 hodin v obřadní síní OÚ Lomnice

Přítomní členové zastupitelstva (dle Prezenční listiny):
Miloslav Matoušek, Karel Lídl, Jaroslav Blcha, Naděžda Černíková, Ing. Josef Janura, Josef Kadlec,
DiS., Mgr. Ladislav Litvák, Miloš Matoušek, Mgr. Petra Severová, Jaroslav Ondrejčík, Mgr. Jitka
Pugnerová, Vladimír Vondruška.
Omluvení zastupitelé: Bc. Markéta Nováková.
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 12 zastupitelů, což je nadpoloviční většina a zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Schválení programu 1. zasedání ZO Lomnice
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Výbory
5. Rozpočtové opatření č. 11/2019
6. Rozpočtové opatření č. 1/2020
7. Směrnice č. 1/2020 – Veřejné zakázky malého rozsahu
8. Spisový a skartační řád
9. Výsledky měření imisí
10. Imisní monitoring 2019
11. Zápis o jednání valné hromady VOSS a VSMOS
12. Různé
13. Závěr
Hlasování:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Navržený program byl schválen.
Bod č. 2 a 3 – Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Vypracováním zápisu z 1. zasedání ZO pověřil starosta 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. 1/1/2020 ze dne 27.1.2020
Zastupitelstvo obce volí pro své 1. zasedání:
a) Návrhovou komisi ve složení: Naděžda Černíková, Karel Lídl
b) Ověřovatele zápisu: Ing. Josef Janura, DiS., Mgr. Ladislav Litvák
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Hlasování:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Bod č. 4 – Záležitosti finančního, kontrolního a bytového výboru
Návrh usnesení č. 2/1/2020 ze dne 27.1.2020
a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce a
schvaluje Plán činnosti na rok 2020.

ZÁPIS
z jednání finančního výboru dne 27. 01. 2020
Přítomni: Ing. Josef Janura, DiS., Mgr. Ladislav Litvák, Vladimír Vondruška
Program:
1.
2.
3.
4.

Rozpočtové opatření č. 11/2019
Rozpočtové opatření č. 01/2020
Příspěvky spolkům – rok 2020
Různé

Ing. Josef Janura, DiS., předseda Finančního výboru (FV), zahájil jednání. Přivítal přítomné členy a
seznámil je s programem jednání. K projednávaným bodům byly poskytnuty s předstihem materiály
emailem.
Bod č. 1 – Rozpočtové opatření č. 11/2019
Členové FV projednali RO č. 11/2019. Jde o rozpočtové opatření na vědomí. Členové FV prodiskutovali
jednotlivé dílčí změny rozpočtu. Jelikož jde o více změn, tak celé RO č. 11/2019 je přiloženo jako
samostatná příloha tohoto zápisu.
Po provedení RO č. 11/2019 je stav rozpočtu následující:

Usnesení
Členové finančního výboru doporučují zastupitelstvu obce schválit RO č. 11/2019.
Hlasování – Pro - 3, Proti – 0, Zdržel se – 0
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Bod č. 2 – Rozpočtové opatření č. 01/2020
Členové FV projednali RO č. 01/2020. Jde o rozpočtové opatření, ve kterém se navyšují příjmy o přijatou
částku za odvod dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích. Konkrétně jde o poplatky z vyňatých pozemků
určených k plnění funkcí lesa, které uhradila Sokolovská uhelná, právní nástupce a. s. (z poplatku
připadá 40 % obci, v jejímž katastrálním území došlo k odnětí, a 60 % Státnímu fondu životního
prostředí. Poplatek, který je příjmem obce, může být použit jen pro zlepšení životního prostředí v obci
nebo pro zachování lesa). Dále je v RO č. 01/2020 zahrnut příjem dotace na elektromobil ze SFŽP.
V Ro č. 11/2020 se navyšují výdaje v oddílu 33 – Kultura, církve a média – investiční výdaje o
1.205.000,00 Kč. Jedná se o platbu za provedení akustických úprav v komunitním centru. Práce byly
provedeny roce 2019, ale fakturovány až v roce 2020. V roce 2019 tak nedošlo k čerpání (nedočerpáno
1.266.851,00 Kč) a nedočerpané prostředky je třeba zapojit do rozpočtu 2020, aby mohly být
provedené práce řádně proplaceny.
Po provedení RO č. 01/2020 je stav rozpočtu následující:

Usnesení
Členové finančního výboru doporučují zastupitelstvu obce schválit RO č. 01/20202.
Hlasování – Pro - 3, Proti – 0, Zdržel se – 0

Bod č. 2 – Příspěvky spolkům – rok 2020
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V rámci programu pro poskytování účelových dotací se přihlásili výše uvedení žadatelé. Celkově je
mimo prostředků na příspěvek TJ Lomnice z. s. (v rozpočtu na rok 2020 je zahrnuto 700.000,00 Kč pro
TJ Lomnice) na příspěvky neziskovým organizacím (spolkům) alokováno 50,00 tis. Kč v rozpočtu obce
na rok 2020.
Členové FV posoudili žádost žadatele Pomoc v nouzi o. p. s. (dále jen „PVN“). PVN žádá obec Lomnici o
příspěvek ve výši 200.000,00 Kč na zajištění terénní pečovatelské služby. V žádosti PVN se uvádí, že
terénní pečovatelská služba pro Lomnici zabírá téměř celý pracovní úvazek. Předseda FV si tak vyžádal
kalkulaci nákladů na 1 pracovní místo pracovnice pečovatelské služby. Ředitel PVN zaslal následující
kalkulaci nákladů, kdy do nákladů na jedno pracovní místo pečovatelky je zahrnut plat pečovatelky vč.
zákonných pojistných odvodů, plat zastupujícího pracovníka v době dovolené pečovatelky, náklady na
aparát (účetní, vedoucí pracovníci, administrativa ...) a provozní náklady (automobil, pojištění, PHM,
kancelářské potřeby, ochranné pomůcky....):

Členové FV posoudili zaslanou kalkulaci PVN, upravili propočet uvedených nákladů a dobrali se k níže
uvedeným částkám:
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Po prodiskutování veškerých informací týkajících se žádosti PVN doporučují členové FV zastupitelstvu
obce Lomnice poskytnout příspěvek ve výši 20.000,00 Kč. Členové FV navrhují, aby poskytnutí
mimořádného příspěvku pro PVN ve výši 20,00 tis. Kč bylo zahrnuto (odděleně mimo rozpočtované
výdaje/příspěvky pro spolky) do RO č. 01/2020.
V souhrnu doporučují poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu obce následovně:

Dále členové FV doporučují schválit poskytnutí příspěvku na celoroční činnost TJ Lomnice z. s. ve výši
700.000,00 Kč.
Usnesení
Členové finančního výboru doporučují zastupitelstvu obce schválit poskytnutí příspěvků z rozpočtu dle
výše uvedené tabulky, a to v plné výši.
Hlasování – Pro - 3, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod č. 4 – Různé
Členové FV sestavili a předkládají ZO ke schválení následující plán činnosti FV na rok 2020:

PLÁN ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE LOMNICE NA
ROK 2020
1. čtvrtletí
1. Aktuální úpravy rozpočtu obce (návrh případných rozpočtových opatření)
2. čtvrtletí
1. Projednání závěrečného účtu za rok 2019, účetní závěrka obce za rok 2019
2. Aktuální úpravy rozpočtu obce (návrh případných rozpočtových opatření)
3. Kontrola vedení pokladny, kontrola hospodaření s dotacemi přidělenými zájmovým organizacím v
r. 2019, kontrola poskytnutých darů v roce 2019
4. Kontrola hospodaření s dotací přidělenou TJ Lomnice z.s.
5. Kontrola plnění rozpočtu – příjmová část 2020
6. Návrh akcí/projektů k realizaci v 2. pololetí 2020
3. čtvrtletí
1. Aktuální úpravy rozpočtu obce (návrh případných rozpočtových opatření)
2. Kontrola plnění rozpočtu – výdajová část 2020
3. Kontrola hospodaření se sociálním fondem OÚ Lomnice v roce 20120.
4. Aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu pro období 2022-2023
5. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2021
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4. čtvrtletí
1. Aktuální úpravy rozpočtu obce (návrh případných rozpočtových opatření)
2. Kontrola majetku 2020, přírůstky, úbytky (vyřazení a prodej majetku r. 2020)
3. Projednání návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu pro období 2022-2023
4. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2021
Plán práce může být doplňován a upravován dle požadavků zastupitelstva obce v návaznosti na aktuální
záležitosti vzniklé v průběhu roku 2020.
V Lomnici 27. 01. 2020.
Zapsal: Ing. Josef Janura, DiS., předseda finančního výboru (FV)
Členové FV: Vladimír Vondruška, Mgr. Ladislav Litvák
Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Návrh usnesení č. 3/1/2020 ze dne 27.1.2020
b) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce.
Zápis č. 1/2020 z jednání kontrolního výboru konaného dne 27.1.2020
Místo a datum konání:

Obecní úřad Lomnice

Přítomni:

Mgr. Petra Severová, Jaroslav Ondrejčík, Josef Kadlec

Program jednání:

1. plán KV rok 2020
3. různé

Ad 1)

plán Kontrolního výboru rok 2020:

1. Průběžná kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce
2. Kontrola dodržování zákonných a podzákonných právních předpisů ostatními výbory a obecním
úřadem na úseku samostatné činnosti
3. Veřejné zakázky, záměry, plány, projekty zpětná kontrola roku 2019, dodržování podmínek rok
2020
4. Úkoly uložené zastupitelstvem obce kontrolnímu výboru
5. Kontrola smluvních vztahů, nájemních smluv nemovitostí a půdy;
6. Kontrola činnosti Komunitního centra
7. Kontrola pohledávek obce – místní poplatky, platby související s pronájmem majetku obce
8. Kontrola činnosti Základní škola Lomnice
9. Kontrola činnosti Mateřská škola Lomnice
10. Kontrola podnětů občanů, stížností, petic
11. Kontrola nastavení kontrolních mechanismů účelnosti příspěvků obce na činnost zájmových
sdružení působících v obci s přihlédnutím povinnosti obce postupovat s péčí řádného hospodáře
Plán bude kontrolním výborem upraven dle aktuálních potřeb a podnětů zastupitelstva.
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Ad 2)

různé –

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
c) Bytový výbor
Komise předkládá na vědomí ZO výsledky řízení MěÚ Sokolov v následujících správních
řízeních
a) Společný souhlas, územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
rodinný dům na parc. č. pozemku 195/5 k.ú. Týn, Kraslická ulice, stavebník Jiří Veitl,
Kosmonautů 1911, Sokolov
b) Usnesení, přerušení řízení o odstranění stavby, stavba skladu zahradního nářadí na
pozemku parc. č. 361/1 v k.ú. Lomnice u RD č.p. 121, ul. Kraslická, Václav Fojtík,
Monika Majerová, Kraslická 121, Lomnice
c) Oznámení o zahájení řízení, stavba skladu zahradního nářadí na pozemku parc. č. 361/1
v k.ú. Lomnice u RD č.p. 121, ul. Kraslická, Václav Fojtík, Monika Majerová, Kraslická
121, Lomnice
d) Společný souhlas, územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
rodinný dům – typový „TRD ELEN 180 KLASIK – RDsB“ – parc. č. 262/135 k.ú. Týn,
Jan Rada, Lucie Radová, Mánesova 95, Lomnice, Týn
e) Sdělení, Územní rozhodnutí na stavbu „Inženýrské sítě a komunikace pro parcelaci 24
RD v obci Lomnice u Sokolova“, protokol z kontroly
f) Oznámení, zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením, Multimediální
jazykové a přírodovědné učebny s podporou přístupu hendikepovaných dětí – vestavba
do půdních prostor, Lomnice, prodloužení termínu stavby do 31.10.2021, investor Obec
Lomnice.
g) Usnesení, přerušení řízení o odstranění stavby, rodinný dům na parc. č. pozemku 516/35,
k.ú. Lomnice, Petr Veselý, Vítězná 2173, Sokolov
h) Oznámení, zahájení řízení, rodinný dům na parc. č. pozemku 516/35, k.ú. Lomnice, Petr
Veselý, Vítězná 2173, Sokolov
i) Oznámení, zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání, rodinný dům na parc. č. pozemku
516/35, k.ú. Lomnice, Petr Veselý, Vítězná 2173, Sokolov
j) Rozhodnutí, povolení výjimky, přípojka NN-Lomnice, Pod Vrchem č.p. 68, p.č.p. 25/1 a
32 – k.ú. Lomnice, ČEZ Distribuce v zastoupení Stav-elektro s.r.o., Vintířovská 1149,
Chodov
k) Společný souhlas, územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
rodinný dům na parc. č. pozemku 262/163, k.ú. Týn u Lomnice, Tomáš Petrák,
Spartakiádní 1962, Sokolov
l) Rozhodnutí, územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby, BMW Future Mobility
Development Center (FMDC)
m) Společný souhlas, územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
rodinný dům na parc. č. pozemku 262/163, k.ú. Týn u Lomnice, Tomáš Petrák,
Spartakiádní 1962, Sokolov
n) Územní souhlas, přípojka NN-Lomnice, Pod Vrchem č.p. 68, p.č.p. 25/1 a 32 – k.ú.
Lomnice, ČEZ Distribuce v zastoupení Stav-elektro s.r.o., Vintířovská 1149, Chodov
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o) Rozhodnutí, změna stavby před jejím dokončením, Multimediální jazykové a
přírodovědné učebny s podporou přístupu hendikepovaných dětí – vestavba do půdních
prostor, Lomnice, prodloužení termínu stavby do 31.10.2021, investor Obec Lomnice.
p) Rozhodnutí, dodatečné povolení stavby, stavební povolení rodinný dům na parc. č.
pozemku 516/35, k.ú. Lomnice, Petr Veselý, Vítězná 2173, Sokolov
Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Návrh usnesení č. 4/1/2020 ze dne 27.1.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku parc. č. 647/1 o výměře cca 349 m2, k.ú. Lomnice,
žadatel Markéta Nováková, Mánesova 265, Lomnice, Týn. Vyvěšeno od 16.12.2019 do 2.1.2020.
Hlasování:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh usnesení č. 5/1/2020 ze dne 27.1.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků parc. č. 373 (část) o výměře cca 272 m2 , k.ú.
Lomnice, žadatel Michal a Jitka Pugnerovi, Dvořákova 1, Lomnice. Vyvěšeno od 2.12.2019 do
19.12.2019.
Hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh usnesení č. 6/1/2020 ze dne 27.1.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 465 o výměře cca 86 m2, k.ú. Týn u Lomnice,
žadatel Milan Cibulka, Kraslická 37, Týn. Vyvěšeno od 22.11.2019 do 12.12.2019.
Hlasování:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh usnesení č. 7/1/2020 ze dne 27.1.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu v DSMB, ul. Školní 50, byt č. 5 paní Boženě Furchové,
od 1.2.2020.
Hlasování:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 0

Bod č. 5 a 6 – Rozpočtová opatření
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Návrh usnesení č. 8/1/2020 ze dne 27.1.2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/20219.
Příjmy: 15.000,- Kč
Výdaje: 15.000,- Kč
Rozdíl P-V: 0 Kč
Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Návrh usnesení č. 9/1/2020 ze dne 27.1.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020.
Příjmy: 1.800.450,- Kč
Výdaje 1.225.000,- Kč
Rozdíl P-V: 575.450,- Kč
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Bod č. 7 – Směrnice č. 1/2020 - Veřejné zakázky malého rozsahu
Návrh usnesení č. 10/1/2020 ze dne 27.1.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 1/2020, Veřejné zakázky malého rozsahu s platností od
1.2.2020. a nahrazuje v plném rozsahu Směrnici č. 2/2018 schválenou zastupitelstvem obce dne
18.6.2018.

SMĚRNICE OBCE LOMNICE
č. 1/2020
SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
MALÉHO ROZSAHU OBCE LOMNICE
(dále jen „směrnice“)

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jejichž předpokládaná hodnota je rovna
nebo nižší u dodávek a služeb finanční částce 2 000 000,- Kč bez DPH a u stavebních prací finanční
částce 6 000 000,- Kč bez DPH. Pravidla jsou závazná pro všechny zaměstnance obce, zařazené do
obecního úřadu, kteří se v rámci své pracovní činnosti podílí na zadávání veřejných zakázek, pro
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všechny členy zastupitelstva obce. Zadávací řízení dle této směrnice není zadávacím řízením dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ale jedná se o výjimku dle ustanovení
§ 31 téhož zákona.

Čl. I
Definice pojmů
Pro účely této směrnice se:
zadavatelem rozumí Obec Lomnice, Kraslická 44, 356 01 Lomnice, IČ: 00259497 jako veřejný zadavatel
dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona, pravomoci zadavatele vykonává Zastupitelstvo obce
Lomnice;
veřejnou zakázkou malého rozsahu rozumí veřejná zakázka (dále také jen „veřejná zakázka“), jejíž
předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby 2 mil.
Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 mil. Kč bez DPH, finanční limity se
mohou měnit v návaznosti na novely zákona;
předpokládanou hodnotou veřejné zakázky v souladu s § 16 zákona rozumí zadavatelem stanovená
předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích bez DPH. Zadavatel je
povinen stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v souladu s pravidly stanovenými zákonem
a touto směrnicí a na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění
získaných vhodným způsobem nebo údajů a informací získaných průzkumem trhu. Při jejím
stanovování platí pravidlo zákazu rozdělení předmětu veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení
hodnoty veřejné zakázky;
dodavatelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí
stavební práce, nebo více těchto osob společně;
účastníkem rozumí dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení;
profilem zadavatele rozumí elektronický nástroj podle § 28 odst. (1) písm. j) zákona, který umožňuje
neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým
veřejným zakázkám;
zásadou transparentnosti rozumí zajištění co největší průhlednosti řízení, která podstatnou měrou
přispívá k přezkoumatelnosti celého řízení a k možnosti kontroly postupu v řízení;
zásadou přiměřenosti rozumí nastavit parametry zadávacího řízení tak, aby byly přiměřené charakteru
či předmětu veřejné zakázky. To platí například pro nastavení požadavků zadavatele nebo pro
stanovení délky lhůt, které nejsou určeny přímo zákonem, resp. pro přiměřenost požadavků
zadavatele na doplnění informací;
zásadou rovného zacházení rozumí pravidlo, kdy je zadavatel v průběhu zadávání (veřejné) zakázky,
resp. již od okamžiku přípravy řízení, povinen přistupovat stejným způsobem ke všem dodavatelům,
kteří mohou podat či podávají nabídky;
zásadou zákazu diskriminace rozumí princip, kdy v průběhu zadávání (veřejné) zakázky je zadavatel
povinen postupovat vždy tak, aby jeho jednáním nedošlo k diskriminaci žádného z dodavatelů. Tato
zásada ovšem nevylučuje oprávnění zadavatele stanovit přesné podmínky účasti v řízení. Tyto
podmínky však musí být zadavatelem vždy stanoveny tak, aby zároveň umožňovaly výběr
nejvhodnějšího uchazeče, ale na druhé straně neuzavíraly přístup jinému dodavateli do řízení, např.
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z důvodů, které nesouvisejí s předmětem veřejné zakázky. Za porušení zásady diskriminace však nelze
za žádných okolností považovat používání českého jazyka.
Čl. II
Základní zásady
1. Veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen zadávat v zadávacím řízení podle zákona,
je však povinen dodržovat zásady vyjádřené v ustanovení § 6 zákona, tj. zásady transparentnosti,
přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, přičemž současně nesmí omezovat účast
v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v ostatních státech,
které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup
dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce.
2. Zadavatel je rovněž povinen zajistit, aby realizované zakázky naplňovaly principy hospodárnosti,
účelnosti a efektivity výdajů vynakládaných z veřejných prostředků.
3. Základní povinností zadavatele je stanovit ještě před zahájením zadávacího řízení předpokládanou
hodnotu veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona.
Čl. III
Působnost směrnice
1. Veřejné zakázky malého rozsahu dle výše předpokládané hodnoty a předmětu plnění (finanční
limity jsou uvedeny bez DPH):
Kategorie

Výše předpokládané hodnoty

Předmět plnění zakázky

I. kategorie

Od 0,- Kč do 199 999,- Kč

Dodávky a služby

Od 0,- Kč do 499 999,- Kč

Stavební práce

Od 200 000,- Kč do 2 000 000,- Kč včetně

Dodávky a služby

Od 500 000,- Kč do 6 000 000,- Kč včetně

Stavební práce

II. kategorie

2. Zadavatel je při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu povinen řídit se následujícími
ustanoveními této směrnice, vyjma:
a) veřejných zakázek zadávaných v krajně naléhavých případech, kdy z časových důvodů není
možné zadat veřejnou zakázku dle této směrnice, tj. zejména v případech:




odstraňování bezprostředních následků havarijních stavů,
živelních pohrom,
odvrácení možného ohrožení,

b) veřejných zakázek systémově na sebe navazujících, jejichž pokračování bude zadáno stejnému
dodavateli dodávek, služeb nebo stavebních prací, za účelem zajištění kompatibility se
stávajícími dodávkami a/nebo službami,
c) veřejných zakázek, vztahuje-li se k zadávacímu řízení dotační titul, který ve svých podmínkách
či realizačních pokynech sám upravuje pravidla pro zadávací řízení; podle této směrnice se
postupuje, pokud pravidla či pokyny dotačního titulu nestanoví přísnější podmínky,
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d) veřejných zakázek realizované zadavatelem, jejichž předmětem plnění je poskytnutí dodávek,
služeb nebo stavebních prací zadavateli osobou, která vykonává podstatnou část své činnosti
ve prospěch zadavatele a ve které má zadavatel výlučná majetková práva,
3. Zadavatel (zastupitelstvo obce) je oprávněn v jednotlivých případech zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu rozhodnout o odlišném postupu oproti ustanovení této směrnice.
Čl. IV
Zadávání zakázek I. kategorie – PŘÍMÝ NÁKUP
1. Zadavatel zadává zakázku přímým nákupem, objednávkou, popř. smlouvou, zejm. na základě
zkušeností s obdobnými zakázkami již v minulosti realizovanými nebo na základě provedeného
průzkumu trhu.
2. Zadání zakázky v hodnotě od 0,- Kč do 199 999,- Kč bez DPH u nákupu dodávek a služeb, resp. do
499 999,- Kč bez DPH u stavebních prací schvaluje starosta nebo místostarosta obce.
V případě zakázek na stavební práce v hodnotě od 100 000,- Kč do 499 999,- Kč bez DPH provede
odpovědný pracovník (starosta, místostarosta) poptávkové řízení/průzkum trhu, z něhož budou
pořízeny nabídky od minimálně 3 dodavatelů. Poptávkové řízení je zahájeno odesláním výzvy
nejméně 3 dodavatelům k předložení nabídky, výzvu je možné zveřejnit i na úřední desce.
Čl. V
Zadávání zakázek II. kategorie – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
1. Starosta obce písemně vyzve k podání nabídek alespoň 3 dodavatele a výzvu k podání
nabídek zpravidla uveřejní na webu obce www.obeclomnice.cz. sekce „Veřejné zakázky“ a na
úřední desce obce.
2. Veškerou dokumentaci potřebnou z technického a věcného hlediska k zadání veřejné zakázky
(Zadávací dokumentaci) zpracovává nebo zajišťuje osoba, která má příslušnou činnost, jíž se
veřejná zakázka týká, v působnosti nebo v předmětu činnosti. Za věcnou správnost takto
zpracované dokumentace odpovídá starosta obce. Součástí zadávací dokumentace je i návrh
obchodních podmínek (vzor smlouvy).
3. Lhůta pro podání nabídek musí být minimálně 10 pracovních dnů., přičemž prvním dnem lhůty je
den následující po dni odeslání výzvy k podání nabídek. V odůvodněných případech může zadavatel
stanovit lhůtu kratší.
4. Starosta obce jmenuje minimálně 3 člennou komisi, která otevře obálky s nabídkami a následně
nabídky posoudí a vyhodnotí.
5. Zadavatel vhodným způsobem oznámí výsledek zadávacího řízení všem uchazečům a zveřejní jej
na webu obce www.obeclomnice.cz sekce „Veřejné zakázky“.
6. Zadávací dokumentaci, složení komise a vyloučení účastníka schvaluje starosta obce s tím, že
zadávací dokumentace bude zaslána elektronicky na vědomí členům zastupitelstva obce nejpozději
3 pracovní dny před jejím odesláním uchazečům/uveřejněním na webu obce www.obeclomnice.cz
sekce „Veřejné zakázky“.
7. Výběr dodavatele a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem schvaluje zadavatel.
8. Smlouvu s vybraným dodavatelem podepisuje starosta obce.
9. Nabídky jsou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídek. Ekonomická výhodnost nabídek
může být hodnocena rovněž dle nejnižší nabídkové ceny. Zadavatel uzavře písemnou smlouvu s
uchazečem, jehož nabídka byla zadavatelem vybrána jako nejvhodnější. Pokud tento dodavatel
odmítne uzavřít smlouvu, může zadavatel uzavřít smlouvu s dalším dodavatelem v pořadí. Postup
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dle předchozí věty může zadavatel opakovat s uchazečem, který se umístil na třetím místě v pořadí.
Neuzavře-li smlouvu ani třetí uchazeč, rozhodne zadavatel o dalším postupu.
10. Pokud cena zakázky přesahuje 500 000,- Kč bez DPH, je povinností zadavatele, dle § 219 odst. 1)
zákona, uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích
změn a dodatků, a to do 15 dnů ode dne jejich uzavření nebo od konce každého čtvrtletí v případě
veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním
systému.
11. Zadavatel uveřejní nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně
uhrazené ceny za plnění smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění podle odstavce 10.
U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března
následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce.
Čl. VI
Závěrečná ustanovení a účinnost
1. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance obecního úřadu, kteří zadávají veřejné zakázky
v rámci aktuálně platného rozpočtu.
2. Tato směrnice byla projednána a schválena usnesením č. 10/1/2020 na veřejném zasedání
zastupitelstva obce Lomnice dne 27. 01. 2020 a nahrazuje v plném rozsahu Směrnici č. 2/2018
schválenou zastupitelstvem obce dne 18. 06. 2018 usnesením č. 763/2018.
3. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 01. 02. 2020.
Diskuze:
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 4
Zdrželo se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Bod č. 8 – Spisový a skartační řád
Návrh usnesení č. 11/1/2020 ze dne 27.1.2020
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se směrnicí č. 1/2019.
Diskuze: Spisový a skartační řád byl posouzen SOA v Plzni – Státním okresním archivem Sokolov se
sídlem v Jindřichovicích dne 4.11.2019 pod č.j. SOAP/80-337/2019.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Bod č. 9 – Výsledky měření imisí
Návrh usnesení č. 12/1/2020 ze dne 27.1.2020
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky měření imisí SUAS.
Diskuze:
Hlasování:
Pro:
13

Proti:
Zdrželo se:
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Bod č. 10 – Imisní monitoring 2019
Návrh usnesení č. 13/1/2020 ze dne 27.1.2020
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky dílčího měření imisí ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU
se sídlem v Ústí nad Labem.
Diskuze: ZO pověřuje starostu k provedení objednávky měření imisí ve stejném rozsahu jako
v roce 2019 za období 02-12/2020 u ZDRAVONÍHO ÚSTAVU V ÚSTÍ NAD LABEM.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Bod č. 11 – Zápis o jednání valné hromady VOSS a VSMOS
Návrh usnesení č. 14/1/2020 ze dne 27.1.2020
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem valné hromady VOSS a VSMOS ze dne 13.12.2019.
Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Bod č. 12 – Různé:
Návrh usnesení č. 15/1/2020 ze dne 27.1.2020
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.
Diskuze: ZO usnesení odkládá do dalšího jednání a pověřuje starostu obce, aby zajistil na další
jednání ZO účast předsedy svazku MSV Patrika Pizingera a Miroslava Boudu, člena MSV.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Návrh usnesení č. 16/1/2020 ze dne 27.1.2020
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.
Diskuze: ZO usnesení odkládá do dalšího jednání a pověřuje starostu obce, aby zajistil na další
jednání ZO účast předsedy svazku MSV Patrika Pizingera a Miroslava Boudu, člena MSV.
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Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo se:
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Návrh usnesení č. 17/1/2020 ze dne 27.1.2020
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se záměrem podání žádostí o dotace z rozpočtu Karlovarského
kraje a ORP Sokolov:
KK
a) PROGRAM obnovy venkova 2020, Dokončení oplocení fotbalového hřiště – tréninkové –
nutno vyřešit dlouhodobý pronájem smlouvou se SU, a.s., pokud nebudou vyjasněny
majetkoprávní vztahy, žádost nebude podána. Termín podání žádosti 4.2.-10.2.2020.
b) PROGRAM NA OBNOVU A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK, PAMÁTKOVĚ
HODNOTNÝCH OBJEKTŮ A MOVITÝCH VĚCÍ, Projektová příprava obnovy a opravy
kostela II. část. Termín podání žádosti 28.1. – 3.2.2020.
c) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO
KRAJE NA PODPORU OPRAV A STAVEBNÍCH ÚPRAV MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ, Oprava části komunikace ul. Dvořákova. Termín podání žádosti 1.2. –
8.2.2020.
d) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO
KRAJE NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT, Pouť sv. Jiljí. Termín podání žádosti
4.2. – 10.2.2020.
ORP Sokolov
program Ministerstva kultury - PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK
PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Odešel Jaroslav Blcha, 17:10 hodin
Návrh usnesení č. 18/1/2020 ze dne 27.1.2020
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 9.5.2019 ke
smlouvě Stavební úpravy objektu MŠ + přístavba.
Předmětem dodatku je rozšíření rozsahu předmětu smlouvy o Výměnu vnějších stavebních výplní a
oprava fasády – MŠ v obci Lomnice u stávajícího objektu MŠ v Lomnici.
Hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh usnesení č. 19/1/2020 ze dne 27.1.2020
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k vyhlášení výběrové řízení na vnitřní vybavení MŠ v Lomnici.
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Hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh usnesení č. 20/1/2020 ze dne 27.1.2020
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k vyhlášení výběrové řízení dle zákona k projektu Základní
školy – Multimediální jazykové a přírodovědné učebny s podporou hendikepovaných dětí – vestavba
do půdních prostor.
Hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh usnesení č. 21/1/2020 ze dne 27.1.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek organizaci SMČR Modelářský klub č. 280, IČ: 167 36 184,
Kraslická 20, Lomnice ve výši 7.000,- Kč.
Hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh usnesení č. 22/1/2020 ze dne 27.1.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek organizaci Myslivecký spolek Svatavka Lomnice z.s., IČ: 453
74 520, Školní 88, Lomnice ve výši 10.000,- Kč.
Hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh usnesení č. 23/1/2020 ze dne 27.1.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek organizaci Agentura osobní asistence a sociálního poradenství
o.p.s., IČ: 263 95 517, Hornická 1594, Sokolov ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování:
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželo se:1
Návrh usnesení č. 24/1/2020 ze dne 27.1.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek organizaci TJ Lomnice z.s., IČ: 453 76 310, Sokolovská 224,
Lomnice ve výši 700.000,- Kč.
Hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 0
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Návrh usnesení č. 25/1/2020 ze dne 27.1.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek organizaci Pomoc v nouzi, o.p.s., IČ: 279 91 997, Fibichova
852, Sokolov ve výši 20.000,- Kč.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 1
Zdrželo se:2
Návrh usnesení č. 26/1/2020 ze dne 27.1.2020
Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek žadatelům:
Městské muzeum Františkovy Lázně a TJ BATESTA CHODOV.
Hlasování:
Pro: 0
Proti: 10
Zdrželo se: 1
Jednání ukončeno v 17,48 hodin
Ověřovatelé zápisu
Ing. Josef Janura, DiS.
Mgr. Ladislav Litvák
Zápis zapsala Jitka Půtová dne 27.1.2020

Karel Lídl

Miloslav Matoušek

místostarosta

starosta obce
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