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Usnesení 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lomnice, 

konaného dne 1.11. 2018, od 16:00 hodin. 
 
 
 

Usnesení č.1/2018 ze dne 1.11.2018: 
Zastupitelstvo obce Lomnice volí ověřovatelem zápisu Ing. Josefa Januru,  Mgr. 
Ladislava Litváka a zapisovatelem Jitku Půtovou. 
 
Usnesení č. 2/2018 ze dne 1.11.2018 
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje program ustavujícího zasedání. 
 
Usnesení č. 3/2018 ze dne 1.11.2018 
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje volbu jednoho místostarosty. 

 
Usnesení č. 4/2018 ze dne 1.11.2018 
Zastupitelstvo obce Lomnice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích 
schvaluje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 

 
Usnesení č. 5/2018 ze dne 1.11.2018 
Zastupitelstvo obce Lomnice volí Miloslava Matouška starostou obce. 
 
Usnesení č. 6/2018 ze dne 1.11.2018 
Zastupitelstvo obce Lomnice volí Karla Lídla místostarostou obce. 

 
Usnesení č. 7/2018 ze dne 1.11.2018 
Zastupitelstvo obce Lomnice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba 
výbory budou tříčlenné. 
 
Usnesení č. 8/2018 ze dne 1.11.2018 
Zastupitelstvo obce Lomnice volí předsedou finančního výboru Ing. Josefa 
Januru. 
 
Usnesení č. 9/2018 ze dne 1.11.2018 
Zastupitelstvo obce Lomnice volí předsedou kontrolního výboru Mgr. Petru 
Severovou. 
  
Usnesení č. 10/2018 ze dne 1.11.2018 
Zastupitelstvo obce Lomnice volí členy finančního výboru Mgr. Ladislava 
Litváka a Vladimíra Vondrušku. 
 
Usnesení č. 11/2018 ze dne 1.11.2018 
Zastupitelstvo obce Lomnice volí členy kontrolního výboru Josefa Kadlece a 
Jaroslava Ondrejčíka. 
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Usnesení č. 12/2018 ze dne 1.11.2018 
1) Zastupitelstvo obce Lomnice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 

o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva takto: 

místostarosta                                        22.500,- Kč, 

předseda výboru nebo komise                 2.500,- Kč, 

člen výboru nebo komise                    2.000,- Kč. 

 

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

o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se 

budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. 

 

Usnesení č. 13/2018 ze dne 1.11.2018 
Zastupitelstvo obce Lomnice v souladu s § 74 odst. 3 zákon a o obcích stanoví, že při 

souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva 

obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží 

nejvyšší odměna.  

 
Usnesení č. 14/2018 ze dne 1.11.2018 
Zastupitelstvo obce Lomnice volí předsedou výboru bytového a výstavby Miloše 
Matouška. 
 
Usnesení č. 15/2018 ze dne 1.11.2018 
Zastupitelstvo obce Lomnice volí předsedou výboru kulturního a školského 
Jaroslava Blchu. 
 
Usnesení č. 16/2018 ze dne 1.11.2018 
Zastupitelstvo obce Lomnice volí předsedou komise SPOZ Naděždu Černíkovou. 

 
Usnesení č. 17/2018 ze dne 1.11.2018 
Zastupitelstvo obce Lomnice volí členy výboru bytového a výstavby Karla Lídla 
a Markétu Novákovou. 
 
Usnesení č. 18/2018 ze dne 1.11.2018 
Zastupitelstvo obce Lomnice volí členy komise kulturní a školské Mgr. Jitku 
Pugnerovou a Mgr. Petru Severovou. 

 
Usnesení č. 19/2018 ze dne 1.11.2018 
Zastupitelstvo obce Lomnice volí členy komise SPOZ Jaroslava Ondrejčíka a  
Markétu Novákovou. 

 
Usnesení č. 20/2018 ze dne 1.11.2018 
Zastupitelstvo obce Lomnice volí členy SPOZ na funkci obřadníků v tomto 
pořadí: Naděžda Černíková, Jaroslav Ondrejčík a  Markéta Nováková. 
 
Usnesení č. 21/2018 ze dne 1.11.2018 
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Zastupitelstvo obce Lomnice volí členy zastupitelstva oprávněné používat 
závěsný státní znak v tomto pořadí: Miloslav Matoušek, Karel Lídl, Naděžda 
Černíková, Jaroslav Ondrejčík, Markéta Nováková. 
 
Usnesení č. 22/2018 ze dne 1.11.2018 
Zastupitelstvo obce Lomnice určuje místo pro konání svatebních (civilních) 
obřadů obřadní síň Obecního úřadu a kostel sv. Jiljí. 
 
Usnesení č. 23/2018 ze dne 1.11.2018 
Zastupitelstvo obce Lomnice určuje den pro konání svatebních (civilních) 
obřadů sobotu, a to v době 9,00 až 14,00 hodin. 
 

 
 
 

Miloslav Matoušek      Karel Lídl 
Starosta obce       místostarosta obce 

 
 


