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Přijatá usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lomnice,  

konaného dne 10.5.2021 od 15:00 hodin  

v Komunitním centru obce Lomnice 
 

 

Usnesení č. 51/4/2021 ze dne 10.5.2021 

Zastupitelstvo obce volí pro své 4. zasedání: 

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

b) Ověřovatele zápisu:   Mgr. Ladislav Litvák, Bc. Markéta Nováková 

 

Usnesení č. 52/4/2021 ze dne 10.5.2021 

Zastupitelstvo obce 

schvaluje pronájem části pozemků parc. č. 155 a 178/4 v k.ú. Týn u Lomnice o celkové výměře 40 m2.  

Žadatel Eduard Hiller, Dvořákova 6, Týn. Vyvěšeno od 14.4.2021 do 30.4.2021. 

 

Usnesení č. 53/4/2021 ze dne 10.5.2021 

Zastupitelstvo obce 

odkládá do dalšího jednání ZO,  projednání pronájmu části pozemku parc. č. 254 k.ú. Lomnice, o 

výměře cca 109 m2. Žadatel Petr Gregor, Mánesova 287, Týn. Vyvěšeno od 14.4.2021 do 30.4.2021. 

 

Usnesení č. 54/4/2021 ze dne 10.5.2021 

Zastupitelstvo obce  

odkládá do dalšího jednání ZO,  projednání prodeje pozemku parc. č. 451 o výměře 1.168 m2 v k.ú. 

Lomnice, žadatel Josef Kadlec, Kraslická 246, Lomnice. Vyvěšeno od 14.4.2021 do 30.4.2021. 

 

Usnesení č. 55/4/2021 ze dne 10.5.2021 

Zastupitelstvo obce  

bere na vědomí vyúčtování MHD Sokolovsko za I.čtvrtletí roku 2021.  

Usnesení č. 56/4/2021 ze dne 10.5.2021 

Zastupitelstvo obce 

schvaluje navýšení záloh za období 07-09/2021 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. Obec Lomnice bude hradit 

ze svého rozpočtu 56.950,- Kč měsíčně. 

 

Usnesení č. 57/4/2021 ze dne 10.5.2021 

o delegování zástupce obce na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. 

dne 18.6.2021. 

Zastupitelstvo obce Lomnice 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 

18.6.2021, která bude jednat o těchto záležitostech: 

a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 a o stavu majetku 

společnosti, 

b) projednání účetní závěrky společnosti k 31.12.2020,  

c) zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2020, 

d) projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2020, 

e) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2020 a rozhodnutí o účetní ztrátě, 

f) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2020, 
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g) projednání odstoupení člena dozorčí rady Pavla Makoně z funkce ke konci dne 30.6.2021 a 

volba nového člena dozorčí rady s účinností od 1.7.2021, schválení smlouvy o výkonu funkce, 

h) rozhodnutí o změně společenské smlouvy společnosti - přizpůsobení aktuální právní úpravě 

přijaté zákonem č. 33/2020 Sb., kterým byla provedena změna zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních korporacích, a to ve vztahu k dozorčí radě, 

i) rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA 

SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a zprávy 

dozorčí rady za rok 2020, 

j) rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA 

SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci změny zakladatelské listiny společnosti - přizpůsobení aktuální 

právní úpravě přijaté zákonem č. 33/2020 Sb., kterým byla provedena změna zákona č. 90/2012 

Sb., o obchodních korporacích, 

 jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu města (obce) a  

 

2. ukládá mu, aby za obec jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o 

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

společnosti: 

- o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2020 a rozhodnutí o účetní ztrátě, 

- o projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2020, 

- o projednání odstoupení člena dozorčí rady Pavla Makoně z funkce ke konci dne 30.6.2021 a 

volbě nového člena dozorčí rady s účinností od 1.7.2021, schválení smlouvy o výkonu funkce, 

- o rozhodnutí o změně společenské smlouvy společnosti - přizpůsobení aktuální právní úpravě 

přijaté zákonem č. 33/2020 Sb., kterým byla provedena změna zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních korporacích, a to ve vztahu k dozorčí radě, 

- o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA 

SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a zprávy 

dozorčí rady za rok 2020, 

- o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA 

SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci změny zakladatelské listiny společnosti - přizpůsobení aktuální 

právní úpravě přijaté zákonem č. 33/2020 Sb., kterým byla provedena změna zákona č. 90/2012 

Sb., o obchodních korporacích. 

 

V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude obec zastupovat místostarosta 

obce Karel Lídl. 

 

 

Usnesení č. 58/4/2021 ze dne 10.5.2021 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí konání Valné hromady VSMOS dne 18.6.2021 v KD Březová. 

 

 

Usnesení č. 59/4/2021 ze dne 10.5.2021 

Zastupitelstvo obce 

bylo seznámeno se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. 

 

 

Usnesení č. 60/4/2021 ze dne 10.5.2021 

Zastupitelstvo obce Lomnice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) Zákona o obcích 

stanoví odměnu za výkon člena funkce ZO neuvolněné člence zastupitelstva Bc. Markétě Novákové 

od 11.5.2021 ve výši 2.200,- Kč. 
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Usnesení č. 61/4/2021 ze dne 10.5.2021 

Zastupitelstvo obce 

bere na vědomí změny v pojištění – dodatek č. 17 stávající pojistné smlouvy. 

Dopojištění:  stavební úpravy a dovybavení movitým majetkem MŠ 

  stavební úpravy kostela. 

Dopojištění se vztahuje na živelné pojištění a jeho cena činí 9.605,- ročně. 

 

Usnesení č. 62/4/2021 ze dne 10.5.2021 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele a hmotnou zainteresovaností 

Mateřské školy v Lomnici, IČ: 75006928, na rok 2021. 

 

 

Usnesení č. 63/4/2021 ze dne 10.5.2021 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele a hmotnou zainteresovaností 

Základní školy v Lomnici, IČ: 75006936, na rok 2021 a 

 

a) přidělení částky 250.000,- Kč na úhradu nákladů školy v přírodě pro žáky Základní školy 

v Lomnici, dle usn. č. 143/11/2020) na rok 2021.  

Tato částka bude organizaci zaslána do 30.6.2021 na č. účtu 862703359/0800, 

 

b) přidělení částky 50.000,- Kč na úhradu nákladů projektu „Stop násilí na školách - bezpečná 

škola“ pro žáky ZŠ v Lomnici, dle usn. č. 143/11/2020) na rok 2021. 

Tato částka bude organizaci zaslána do 30.6.2021 na č. účtu 862703359/0800. 

 

Usnesení č. 64/4/2021 ze dne 10.5.2021 

Zastupitelstvo obce 

vyslovuje od 1.6.2021 souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu v roce 2021 

s panem Miloslavem Matouškem, členem ZO.   

 

 

 

 

 

Karel Lídl        Miloš Matoušek 

místostarosta        starosta obce 
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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. 

 

 

 

 


