
1  

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Lomnice, konaného dne 26.6.2019 

od 15 hodin v obřadní síní OÚ Lomnice 

 
 Přítomní členové zastupitelstva (dle Prezenční listiny): 

Miloslav Matoušek, Karel Lídl, Ing. Josef Janura, DiS., Mgr. Ladislav Litvák, Miloš Matoušek, Mgr. 

Petra Severová, Jaroslav Ondrejčík, Mgr. Jitka Pugnerová, Vladimír Vondruška, Josef Kadlec 

 Omluvení zastupitelé:.Naděžda Černíková, Bc. Markéta Nováková, Jaroslav Blcha 
 

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 7. zasedání ZO Lomnice 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Určení ověřovatelů zápisu 

4. BMW – jednání k územnímu řízení 

5. Výbory 

6. Návrh závěrečného účtu obce 

7. Účetní závěrka obce 

8. Rozpočtové opatření 

9. Poptávkové řízení – oplocení multifunkčního hřiště 

10. Různé 

11. Závěr 

Hlasování: 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdrželo se: 0 

Navržený program byl schválen. 

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

Vypracováním zápisu ze 7. 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. 125/7/2019 ze dne 26.6.2019 

Zastupitelstvo obce volí pro své 6. zasedání: 

a) Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jitka Pugnerová, Karel Lídl 

b) Ověřovatele zápisu: Ing. Josef Janura, DiS., Jaroslav Ondrejčík 

Hlasování: 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdrželo se: 0 Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

Přítomní hosté, občané (dle Prezenční listiny): 
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 Bod č. 4 – BMW – jednání k územnímu řízení 

Bod č. 4 byl doplněn do programu 7. zasedání ZO Lomnice a schválen 

Za společnost BMW se dostavili Petr Pospíšil, Jan Hejral a Jan Lehký. 

Vážení zastupitelé, vážení hosté, 

ve věci přípravy našeho projektu BMW Group Vývojové centrum ČR (dále jen „Projekt“) si Vás 

dovoluji informovat, že naše společnost BMW Mobility Development Center s.r.o. bude v brzké době 

podávat žádost o vydání příslušného územního rozhodnutí k Projektu. 

V rámci řízení o vydání územního rozhodnutí k Projektu bude mít Vaše obec postavení účastníka řízení. 

V rámci účastenství v řízení o vydání územního rozhodnutí k Projektu bude Vaše obec oprávněna 

uplatnit v uvedeném řízení případné námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce podle § 89 

odst. 3 Stavebního zákona, a to v příslušné lhůtě stanovené stavebním úřadem. 

Pro snazší orientaci v celém Projektu, budeme prezentovat podrobnosti celého Projektu a podrobnosti 

dokumentace pro územní rozhodnutí. V rámci naší prezentace jsme připraveni odpovědět na dotazy 

zastupitelstva nebo občanů obce týkajících se Projektu tak, aby Projekt mohl být detailně pochopen a 

prodiskutován. 

Elektronickou verzi dokumentace jste obdrželi, tištěnou verzi jsme dovezli dnes. 

Pevně věříme, že  v rámci naší prezentace ohledně Projektu a v rámci následné diskuze dospějete       k 

závěru, že Projekt nepředstavuje pro Vaší obec, ani pro její obyvatele žádné riziko, které by mohlo 

ohrozit zájmy obce nebo jejích občanů. V takovém případě bychom si Vás dovolili požádat o vydání 

Vašeho kladného stanoviska k Projektu. V příloze Vám zasíláme vzor souhlasného stanoviska. 

V případě, že Vaše obec nezamýšlí podat žádné námitky, avšak rovněž nezamýšlí podpořit náš Projekt 

přímo, pak se Vaše obec nemusí v příslušné lhůtě k Projektu jakkoliv vyjadřovat. 

V případě, že Vaše obec zamýšlí podat jakékoliv námitky proti Projektu, pak toto právo plně 

respektujeme. V tomto případě bychom však byly rádi, pokud byste se s Vašimi případnými námitkami 

obrátili nejprve na nás, abychom se mohli Vaše námitky společně prodiskutovat a nalézt společné řešení. 

V případě, že se Vaše obec rozhodne náš Projekt podpořit, pak jsme připraveni připravit návrh 

podporujícího stanoviska (podle přiloženého vzoru) tak, aby mohlo být takové souhlasné stanovisko 

podepsáno bez zbytečných odkladů. 

 Dotazy od občanů a zastupitelů v průběhu prezentace: 
 

Stavba nebude mít výrazný vliv na obec Lomnice, nebude se obcí projíždět v době výstavby. Bude 

řešena situace možných komplikací (dopravní zácpy) na křižovatce Lomnice – silnice Sokolov – 

Kraslice (ve Svatavě u Bartůňků) 

 

Závěrem bylo konstatováno, že dispoziční řešení stavby polygonu BMW se neliší od návrhu, který byl 

projednáván v rámci procesu EIA. V době výstavby se neuvažuje se stavbou betonárny. Naopak dojde 

k samostatnému řízení ohledně vybudování obalovny, a to pouze v době výstavby. Bude se jednat o 

provizorní stavbu na dobu určitou. Umístění obalovny je uvažováno v jihovýchodní části prostoru 

polygonu s tím, že nebude negativně ovlivňovat Lomnici ani D. Nivy. 

 

Nikdo z přítomných zastupitelů během projednávání tohoto bodu jednání nepřednesl připomínky a 

podněty, které by měly být ze strany obce Lomnice uplatněny v rámci územního řízení. 
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15,13 dostavil se J. Blcha 

16,05 dostavila se Bc. M. Nováková 

17,00 odešel J. Blcha 

 
 

 Bod č. 5 - Záležitosti kontrolního výboru a bytového výboru 
 

 Návrh usnesení č. 126/7/2019 ze dne 26.6.2019 

Kontrolní výbor 

Datum konání: 25.6.2019 

Přítomni: Mgr. Petra Severová, Jaroslav Ondrejčík 

Program jednání: 1. kontrola plnění usnesení zastupitelstva 

2. kontrola Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb 

 
 

Ad. 1) Ke dni konání kontrolního výboru byly dodány tyto vyžádané informace k plnění 

usnesení zastupitelstva: 

Usnesení č. 101/6/2019 ze dne 20.5.2019 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 634/16 

k.ú. Lomnice o výměře 533 m2 . Připravuje se smlouva. 

Usnesení č. 102/6/2019 ze dne 20.5.2019 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 263/1 

k.ú. Týn u Lomnice o výměře cca 30 m2 . S podmínkou uložení věcného břemene vedení veřejného 

osvětlení Připravuje se smlouva, souhlas s dělením pozemku MěÚ doručen 14.6.2019, v pozemku není 

(na Katastrálním úřadě) provedeno uložení inž. sítí VO, zákres jsem obdržela od bývalého investora SD, 

a.s., zjištuji na MěÚ a KN jak postupovat dále. 

Usnesení č. 103/6/2019 ze dne 20.5.2019 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 516/112 

k.ú. Lomnice o výměře 900 m2 . Smlouva připravena k podpisu. (kupní smlouva 2019 Štursovi) 

Usnesení č. 104/6/2019 ze dne 20.5.2019 Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu Mánesova 264, 

byt č. 5. Byt předán dne 30.5.2019 předávacím protokolem. 

Usnesení č. 105/6/2019 ze dne 20.5.2019 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku parc. č. 6/1 

k.ú. Lomnice o výměře cca 71 m2 . Připravena smlouva k podpisu (příloha – smlouva o pronájmu 

pozemku) 

Usnesení č. 107/6/2019 ze dne 20.52019 Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvky dle žádostí: - Modeláři 

– MK č. 280 – 7.000,- Kč - Myslivecký spolek Svatavka, z.s. – 10.000,- Kč - Český svaz včelařů, z.s., 

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

- nevyplaceno, paní účetní vyzvala spolky k podpisu, v průběhu prázdnin bude dokončeno. 

Usnesení č. 115/6/2019 ze dne 20.5.2019 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy s 

firmou OTS group s.r.o. koordinátorem BOZP za cenu 4.537,50 Kč vč. DPH – měsíční paušál za služby 

a za zpracování plánu BOZP 5.445,- Kč vč. DPH jednorázově. Smlouva podepsána, odeslána na OTS 

Group, čekáme na vrácení podepsané smlouvy. 

Usnesení č. 116/6/2019 ze dne 20.5.2019 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí 

IV-12- 0014456/VB1,  Lomnice,  p.č.  523/2  kNN  vč.  zřízení  věcného  břemene  –  uložení  zařízení. 

Podepsáno 20.5.2019 (příloha – scan0588.pdf) 

Usnesení č. 117/6/2019 ze dne 20.5.2019 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí účelového 

investičního příspěvku ZŠ na nákup 2 ks elektrických sporáků do školní jídelny. Příspěvek ještě nebyl 

poskytnut. 



4  

Usnesení č. 119/6/2019 ze dne 20.5.2019 Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 

2/2019, vyvěšeno, odesláno na Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly územní oddělení dozoru 

Karlovy Vary. 

Usnesení č. 121/6/2019 ze dne 20.5.2019 - podpis smlouvy o dílo Smlouva podepsána 7.6.2019 

Usnesení č. 123/6/2019 ze dne 20.5.2019 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o 

dotaci KÚKK na: - Oprava komunikace části ulice Sokolovská, zatím nepodepsáno, doručeno k podpisu 

na KÚKK, obec Lomnice - Projektová příprava obnovy a opravy kostela smlouva podepsána 28.5.2019 

(příloha 700 veřejnoprávní smlouva PD kostel). - Částečné oplocení fotbalového hřiště, smlouva 

podepsána (příloha 576 veřejnoprávní sml dotace oplocení) - Pouť  sv.  Jiljí  a  tradiční  setkání  rodáků 

smlouva podepsána 28.5.2019 (616 veřejnoprávní smlouva pouť) - Hasiči - Pořízení nových osobních 

ochranných prostředků zatím nepodepsáno, obec doposud nebyla vyzvána k podpisu 

Usnesení č. 124/6/2019 ze dne 20.5.2019 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 150/1 

o výměře 281 m2 , k.ú. Týn u Lomnice. Objednán GP, čeká se na zaměření. 

Ad. 2) Kontrolnímu výboru nebyla poskytnuta ke kontrole Smlouva o poskytování 

telekomunikačních služeb, ale pouze Dohoda o poskytnutí slevy. Kontrola nebyla provedena. 

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 

a) Bytový výbor 

Komise předkládá na vědomí ZO výsledky řízení MěÚ Sokolov v následujících správních 

řízeních 

Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání, rodinný dům UNO 4 na parc. č. 

pozemku 262/65 Sukova ul. Obec Lomnice katastrální území Týn u Lomnice, investor 
 

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

rodinný dům na parc. č. pozemku 262/19 obec Lomnice, k.ú. Týn u Lomnice, investor 
 

Sdělení, oznámení o pokračování řízení o odstranění stavby a oznámení o ukončování 

dokazování s poučením o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí, soubor 

staveb – stavba objektu zázemí rodinného domu, stavba oplocení, přípojky – plynová, 

elektrická, vodovodní, splašková kanalizace a dešťová kanalizace na pozemcích parc. č. 

283/14 a 385/22 v k.ú. Týn u Lomnice, obec Lomnice, investor 

 
d) Kolaudační souhlas s užíváním stavby, Inženýrské sítě a komunikace pro parcelaci 24 RD 

obec Lomnice u Sokolova – dopravní část, investor SD.cz, s.r.o. Ukrajinská 1488, Praha 

10 Vršovice 

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

rodinný dům na parc. č. 262/15 obec Lomnice, k.ú. Týn u Lomnice, investor 

 
f) Územní souhlas, Lomnice(SO), pč. 359/4, kNN, investor ČEZ Distribuce, a.s., IČO 

24729035, Teplická 874, Děčín-Podmokly 

g) Rozhodnutí o zastavení řízení o odstranění stavby, soubor staveb – stavba objektu zázemí 

rodinného domu, stavba oplocení, přípojky – plynová, elektrická, vodovodní, splašková 

kanalizace a dešťová kanalizace na pozemcích parc. č. 283/14 a 385/22 v k.ú. Týn u 

Lomnice, obec Lomnice, investor 

h) Oznámení, zahájené územního řízení, stavba č. Q31 ochranná bariéra, parc. č. 713/14, 

Lomnice 
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Diskuze: 

 Hlasování: 

Pro: 

Proti: 0 

 Zdrželo se: 0 

 Usnesení bylo přijato dle návrhu. 
 

1. Komise doporučuje schválit pronájem pozemku 

, pronájem části pozemku parc. č. 173 o výměře 

cca 30 m2, k.ú. Lomnice. Vyvěšeno od 6.6.2019 do 22.6.2019. 

Hlasování: 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato dle návrhu. 
 

2. Komise doporučuje zapsat žádosti o přidělení bytu 
 

– byt v DSMB 

 

 
b) Finanční výbor 

Finanční výbor projednal na svém jednání ze dne 3.6.2019 ve stručnosti následující: 
 

 

 

Závěrečný účet 

Obec k 31. 12. 2018 vykazuje přebytek hospodaření ve výši 17,16 mil. Kč, výrazně lepší výsledek 

hospodaření, než byl plánovaný ve schváleném a upraveném rozpočtu (-3,33 mil. Kč). Přebytek vznikl 

tím, že skutečné příjmy k upravenému rozpočtu (67,46 mil. Kč) jsou vyšší o 12,62 mil. Kč a výdaje    k 

upravenému rozpočtu (70,79 mil. Kč) jsou nižší o -7,87 mil. Kč. Podrobnější přehled je v tabulkách 

níže. 
 

 

Bod č. 1 – Závěrečný účet za rok 2018, účetní závěrka obce za rok 2018 
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Rozpočtové hospodaření obce se řídilo schváleným rozpočtem, který zastupitelstvo obce schválilo 

v prosinci roku 2017. Schválený rozpočet byl upraven 6 - ti rozpočtovými opatřeními a třemi změnami 

rozpisu rozpočtu. 

Plánovaný vysoký schodek rozpočtu 2018 byl z důvodu plánované realizace investic v obci a provádění 

rozsáhlých oprav. Z těchto investic se podařila zrealizovat především dostavba nového komunitního 

centra (24,80 mil. Kč) včetně vybaveni (0,76 mil. Kč), pořízení nového obecního rozhlasu v rámci 

dotačního programu na vybudování protipovodňových opatření (1,82 mil. Kč). V rámci rozsáhlých 

oprav byly provedeny opravy komunikací v celkové výši 4,06 mil. Kč. 

Kladný výsledek (přebytek) rozpočtového hospodaření vznikl i díky nárůstu příjmů. Nejvyšší rozdíl je 

vykazován v daňových příjmech, kdy se v loňskem roce výrazně zvýšil příjem z úhrad za dobývání 

nerostů (31,90 mil. Kč). Pravě u tohoto příjmu došlo k největšímu rozdílu skutečnosti oproti upravenému 

rozpočtu, a to o úctyhodných 10,62 mil. Kč. Co se týče přijatých transferů, tak mezi objemově největší 

dotace, které v roce 2018 obec Lomnice získala, patři dotace na výstavbu komunitního centra (18,00 

mil. Kč), dotace na protipovodňová opatření – obecni rozhlas (1,34 mil. Kč) a dotace na pracovníky 

zaměstnané v rámci veřejně prospěšných prací (0,33 mil. Kč). V souhrnu se obec a její zřízené 

organizace každoročně snaží o co největší úsporu v rámci běžných výdajů, aby bylo k dispozici více 

finančních prostředků na rozvoj Lomnice – investice. 
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Celkově hospodaření obce, tak skončilo oproti předpokladům výrazně lépe. K plánovanému schodku 

nedošlo, naopak se skončilo v kladných číslech. Výrazně se na tomto pozitivním výsledku podílely 

zejména vyšší daňové příjmy, větší objem získaných dotací, úspory ve výdajové časti rozpočtu. Lomnice 

si dokázala naspořit solidní objem prostředků a zajistila si tím výhodnou pozici pro realizaci budoucích 

záměrů obce. 

Hospodaření příspěvkových organizací 

 
Přezkum hospodaření 

Přezkoumání hospodaření obce Lomnice za rok 2018 provedli pracovníci odboru finančního, 

Krajského úřadu Karlovarského kraje. Z přezkoumání byla pořízena „Zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Lomnice“, který je součástí závěrečného účtu. 

V závěru zprávy je konstatováno, že při přezkoumání hospodaření obce Lomnice za rok 2018 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o 

přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, zastupitelstvo obce může 

přijmout „Závěrečný účet Obce Lomnice za rok 2018, bez výhrad“. 

 

Účetní závěrka 

Obec Lomnice je povinná schvalovat i řádnou účetní závěrku za rok 2018 v souladu s 

ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a vyhlášky č. 220/2013 Sb., 
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o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve 

znění pozdějších předpisů, tj. výsledek hospodaření z výkazu zisku a ztrát. Tento výsledek se 

však neshoduje s výší výsledku rozpočtového hospodaření, který byl jediným výsledkem 

hospodaření dříve hodnoceným. Jedná se o dva rozdílné náhledy. Z hlediska rozpočtového 

hospodaření je významnou veličinou rozdíl mezi příjmy a výdaji pro posouzení hospodaření 

dle rozpočtu. Jedná se o příjmy a výdaje běžného roku, které byly zaplaceny přes bankovní účty 

obce a pokladnu. Výkaz o plnění rozpočtu je podrobným přehledem o účelu a druhu peněžních 

toků. 

Hospodářský výsledek ve výkazu zisku a ztrát je výsledek rozdílu mezi výnosy a náklady, tedy 

rozdílu mezi skutečnými realizovanými výnosy a náklady, bez ohledu, zda byly zaplaceny nebo 

nebyly. Jedná  se  o  výsledek  akruálního  principu,  tedy o  náklady  a  výnosy vztahující  se k 

období, s nímž časově a věcně souvisí. Hospodářský výsledek se liší o odpisy, časové rozlišení 

a dohadné položky - jedná se o očekávané výnosy a náklady. 

Dalším významným rozdílem mezi rozpočtovým hospodařením a účetní závěrkou je 

skutečnost, že rozpočtové hospodaření se řídí vyhláškou č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, 

zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a účetní závěrka se řídí zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákonem č. 

410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Podstatou účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy. V přílohách je popsaná 

struktura obce (organizační složky, příspěvkové organizace), používané účetní metody, 

majetkové účasti, metody odpisování a oceňování majetku apod. 

Obec Lomnice 
 

Výnosy celkem 59.896.473,20 

Náklady celkem 37.617.948,06 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 22.278.525,14 

 

 
Závěrečná inventarizační zpráva 

 
V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými 

účetními standardy a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a směrnicí pro 

provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků. 

 

Inventurou bylo zjištěno, že stav majetku odpovídá údajům vedeným v účetních knihách, nebyly 

vyčísleny inventurní rozdíly. S majetkem je nakládáno hospodárně a účelně. Byly vytištěny konečné 

inventurní soupisy. V rámci inventury byly vyhotoveny soupisy, obsahující údaje o stavu k 1.1.2018, o 

přírůstcích, úbytcích a skutečném stavu majetku, pohledávek a závazků k 31.12.18 dle jednotlivých účtů. 

Součástí inventury jsou rovněž zápisy o přírůstcích a úbytcích majetku s odkazem na zaúčtování na 

příslušných účtech. 

 

Závěr - Dne 31.01.2019 byly podepsány konečné inventurní soupisy a inventarizace byla odsouhlasena 

IK. Inventarizace proběhla řádně, za účasti všech členů IK, nebyly zatajeny žádné skutečnosti, které by 

mohly způsobit zkreslení údajů při inventuře. S průběhem a výsledkem inventarizace byl seznámen 

starosta obce. 

 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce schválit usnesení ve znění, které je totožné s Návrhem 

usnesení č. 127/7/2019 ze dne 26.6.2019 
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 Bod č. 6 a 7 – Návrh závěrečného účtu obce a Účetní závěrka obce za rok 2018 
 

 Návrh usnesení č. 127/7/2019 ze dne 26.6.2019 - Závěrečný účet obce za rok 2018 a účetní závěrka 

obce za rok 2018 

Zastupitelstvo obce Lomnice 

1. projednalo 

a) celoroční hospodaření obce a „Závěrečný účet obce Lomnice za rok 2018“ včetně zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to bez výhrad, 
b) řádnou účetní závěrku obce Lomnice za rok 2018 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 

b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 

účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů, 

2. schvaluje 

a) celoroční hospodaření obce a „Závěrečný účet obce Lomnice za rok 2018“ včetně zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, a to bez výhrad 
 
 

Příjmy za 1-12/2018 po konsolidaci 80.081.083,69 

Výdaje za 1-12/2018 po konsolidaci 62.925.893,57 

Saldo příjmů a výdajů 17.155.190,12 

 

a) řádnou účetní závěrku obce Lomnice za rok 2018 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 

b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 

účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů, 

 

b)   výsledek hospodaření (zisk) hlavní činnosti ve výši -22.278.525,14 Kč 

 

Diskuze: 

Hlasování: 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdrželo se: 0 Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 
 Bod č. 7 – Rozpočtové opatření 

 
 

 Návrh usnesení č. 128/7/2019 ze dne 26.6.2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 dle přílohy. 

Příjmy: 10.533.964,- Kč 

Výdaje: 15.533.964,- Kč 

Rozdíl P-V: 5.000.000,- Kč 

Diskuze: 

Hlasování: 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdrželo se: Usnesení bylo přijato dle návrhu. 
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 Bod č. 8 – Poptávkové řízení - Částečné oplocení fotbalového hřiště a oplocení víceúčelového 

 hřiště 

 Návrh usnesení č. 129/7/2019 ze dne 26.6.2019 

Poptávkové řízení - Částečné oplocení fotbalového hřiště a oplocení víceúčelového hřiště 

Výsledek hodnocení nabídek – usnesení komise a doporučení zadavateli 

 
 Sestavení pořadí hodnocených nabídek: 

 

 
Pořadí dle 

hodnocení 

 

Uchazeč (název, IČ) 

 
Nabídková 

cena v CZK, 

bez DPH 

 
Nabídková cena 

v CZK, 

vč. DPH 

1 Josef Janovský IČO: 12865184 

Petr Böhm IČO: 12865176 

(Konsorcium) 

Nejsou plátci 

DPH 

284 069,80 

2 
Martin Drechsler, IČ 87023849 247 297,40 299 229,85 

3 LEMONTA s.r.o., IČ: 25216023 
249 290,20 301 641,14 

 

 Výsledek hodnocení nabídek – usnesení hodnotitelů a doporučení zadavateli: 

Hodnotitelé pro posouzení a hodnocení nabídek zakázky malého rozsahu I. kategorie na stavební práce 

s názvem „Částečné oplocení fotbalového hřiště a oplocení víceúčelového hřiště“ posoudili nabídky 

a konstatují následující: 

Hodnotitelé se usnesli doporučit zadavateli jako vítěze zadávacího řízení zakázky malého rozsahu I. 

kategorie konsorcium Josef Janovský IČO: 12865184, Petr Böhm IČO: 12865176, které podalo 

nejvýhodnější nabídku, a to v ceně 284 069,80 Kč. 

Zastupitelstvo obce 

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

„Částečné oplocení fotbalového hřiště a oplocení víceúčelového hřiště“; 

b) Zastupitelstvo obce schvaluje jako vítěze zakázky na stavební práce na akci „Částečné oplocení 

fotbalového hřiště a oplocení víceúčelového hřiště“ firmu Josef Janovský IČO: 12865184 Petr 

Böhm IČO: 12865176 (Konsorcium) s nabídkovou cenou  284 069,80 Kč a pověřuje starostu k 

dalším úkonům ve věci této zakázky. 

c) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo. 

 

Diskuze: 

Hlasování: 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato dle návrhu. 
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 Bod č. 9 – Různé 
 

 Návrh usnesení č. 130/7/2019 ze dne 26.6.2019 

Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 

Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dohoda“) 

 
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje “dohodu“ 

a) Doba, na kterou je veřejnoprávní smlouva uzavřena, se prodlužuje do 31. 12. 2022. 

b) Za rok 2020 a následující činí výše úhrady za vyřízení jedné přestupkové věci 1000,- Kč 

(jeden tisíc korun českých) 
 

Diskuze: 

Hlasování: 

Pro: 11 

Proti:0 

Zdrželo se:0 

Usnesení bylo přijato dle návrhu. 
 

 Návrh usnesení č. 131/7/2019 ze dne 26.6.2019 

Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví nemovitostí – 

převod pozemků parc. č. 262/1 o výměře 3252 m2 a 262/63 o výměře 1314 m2 k.ú. Týn u Lomnice od 

SD.cz, s.r.o. se sídlem Praha 10, Ukrajinská 1488/10, IČO: 28899407, DIČ CZ288994076 a I        

 

Diskuze: J.Janura upozornil na nesoulad v terminologii smluvních stran ve Smlouvě o bezúplatném 

převodu a Předávacím protokolu. 

Hlasování: 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 

 

 Návrh usnesení č. 132/7/2019 ze dne 26.6.2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o imisním monitoringu za měsíc červen 2019. 

Diskuze: Starosta upozornil na skutečnost, že výsledky měření jsou dílčí a za měsíc červen nejsou 

dodány výsledky měření kovů z důvodu provádění vyhodnocování. 
 

 
Polétavý prach 
Parametr/prvek 

[koncentrace] 
4 5 6 7 8 9 Limit (dle 

Zák. 

201/2012 

Sb.) 

Doba 

průměro 

vání 

Poznámka 

PM10 [μg/m3] 100,0 36,1 52    50,0   překročení 

limitu 

 

 Hlasování: 

Pro: 

Proti: 0 

 Zdrželo se: 0 

 Usnesení bylo přijato dle návrhu. 
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 Návrh usnesení č. 133/7/2019 ze dne 26.6.2019 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nově založenou provozní společností VODÁRNA 

SOKOLOVSKO s.r.o. 

Diskuze: 

 Hlasování: 

Pro: 

Proti: 0 

 Zdrželo se: 0 

 Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 Návrh usnesení č. 134/7/2019 ze dne 26.6.2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyplácení finančního daru pro občany obce dle schválených podmínek 

(Usnesení č. 85/3/2019 ze dne 13.3.2019 ) v termínu do 30.11.2019. 

Diskuze: 

Hlasování: 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

 
 Návrh usnesení č. 135/7/2019 ze dne 26.6.2019 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky protokolu 45920/19 – Měření hluku v obci Lomnice. 

Diskuze: Protokol bude zveřejněn na elektronické úřední desce obce Lomnice a dále ve Zpravodaji obce 

Lomnice (závěr měření). 

ZO pověřuje starostu k předání protokolu o hlukové zkoušce a jednání se Sokolovskou uhelnou, právní 

nástupce a.s. o snížení hluku v noční době. Výsledky jednání přednese na dalším jednání ZO. 

 Hlasování: 

Pro: 

Proti: 0 

 Zdrželo se: 0 

 Usnesení bylo přijato dle návrhu. 
 

 Návrh usnesení č. 136/7/2019 ze dne 26.6.2019 

Zastupitelstvo obce vyslovuje od 1.7.2019 souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu v roce 2019 

s ing. Josefem Janurou, DiS. 

Diskuze: 

Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdrželo se: 0 Usnesení bylo přijato dle návrhu. 

Diskuze: 

Ing. Janura – poděkování za dodané materiály do občasníku, další číslo připravuje na srpen 2019. 

– dotaz, zda bude obnovena Ježčí stezka, starosta již dotaz položil SU, práv. nást. a.s., 

znovuobnovení Ježčí stezky bude v jednání představenstva, po projednání výsledek oznámí. 

– dotaz, zda by nešlo využít vodu z kypy, směr Vintířov, kde je stálý průtok, když 

rybník nemá přítok – starosta zjistí u SU, práv. nást. a.s. 

– dotaz, proč stojí cisterna (zameták) uprostřed silnice u bývalé pošty, 

odpověď – z důvodu napouštění, lze využívat pouze tento hydrant, napouštění musí probíhat pomalu. 

– dotaz, jak je to s kropením silnic v obci? 
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odpověď – Obec nemá techniku, projíždí zde pouze 1x v týdně (úterý) v obci zameták, kropení silnice 

je v jednání se SU, práv. nást. a.s. 

– dotaz, zda bude cyklostezka. 

odpověď – v jednání s KÚKK, ing. Venhoda, řeší se trasa z Lomnice do Sokolova a napojení u 

Svatavy směr Sokolov. 

– dotaz na hluk v obci. 

odpověď- SU, práv. nást. a.s., provádí opatření, přikrývají převodovku. Starosta upozornil, že opatření 

prováděná SU, práv. nást. a.s. se nedají uskutečnit ze dne na den, potřebují delší dobu k realizaci 

nápravných opatření. 

Jednání ukončeno v 18,25 hodin 

Ověřovatelé zápisu 

Ing. Josef Janura, DiS. 

Jaroslav Ondrejčík 

Zápis zapsala Jitka Půtová dne 26.6.2019 

 

Karel Lídl Miloslav Matoušek 

místostarosta starosta obce 


