Zápis z 5. řádného zasedání Zastupitelstva obce Lomnice,
konaného dne 23.6.2021 od 15:00 hodin
v obřadní síni obce Lomnice
Přítomní členové zastupitelstva (dle Prezenční listiny):
Miloslav Matoušek, Karel Lídl, Jaroslav Blcha, Josef Kadlec, Mgr. Ladislav Litvák, Vladimír
Vondruška, Miloš Matoušek, Bc. Markéta Nováková, Jaroslav Ondrejčík, Mgr. Jitka Pugnerová, Mgr.
Petra Severová
Omluvení zastupitelé: Ing. Josef Janura DiS., Naděžda Černíková
Omluvená pozdní účast : --- nepřítomna od …………… hodin do ………… hodin
Přítomní hosté, občané (dle Prezenční listiny):
Zasedání bylo zahájeno v 15:00 hodin. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Miloš Matoušek. ZO bylo
řádně svoláno.
Bylo přítomno 11 zastupitelů, což je nadpoloviční většina a zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.
Schválení programu 5. zasedání ZO Lomnice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zahájení
Volba návrhové komise
Určení ověřovatelů zápisu
Výbory
Řádná účetní závěrka obce za rok 2020
Závěrečný účet obce za rok 2020
Řádná účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2020 a rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2020 – příděl do fondů příspěvkovým organizacím
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Rekonstrukce vodní nádrže
Program rozvoje obce Lomnice 2021 – 2030
Dodatek ke smlouvě – Multimediální jazykové a přírodovědné učebny s podporou přístupu
hendikepovaných dětí –vestavba do půdních prostor, změna termínu dokončení stavby
Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci – MAS Sokolovsko
Bezúplatný převod kontejneru na odpad u čp. Kraslická 1 - inv. číslo 201024 (PC 9.306,r.2010)
Zrušení Požárního řádu obce
Kooperativa - Smlouva o pojištění členů JSDH
MŠ - oznámení o přijetí daru – respirátory
Různé
Závěr

Hlasování:
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
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Bod č. 2 a 3 – Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Vypracováním zápisu z 5. zasedání ZO pověřil starosta obce 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. 65/5/2021 ze dne 23.6.2021
Zastupitelstvo obce volí pro své 5. zasedání:
a) Návrhovou komisi ve složení: Miloslav Matoušek, Karel Lídl
b) Ověřovatele zápisu:
Mgr. Jitka Pugnerová, Jaroslav Ondrejčík
Hlasování:
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.



Bod č. 4 - Bytový, kontrolní, finanční výbor

Bytový výbor
Řízení MěÚ Sokolov
a) Rozhodnutí, schválení stavebního záměru, stavba garáže na pozemku parc. č. 97 v k.ú.
Lomnice u Sok., u rodinného domu č.p. 32, ul. Pod Vrchem, investor Marie Bernášková, Pod
Vrchem 32, Lomnice
b) Rozhodnutí, povolení výjimky, stavba garáže na pozemku parc. č. 97 v k.ú. Lomnice u Sok., u
rodinného domu č.p. 32, ul. Pod Vrchem, investor Marie Bernášková, Pod Vrchem 32,
Lomnice
c) Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání, stavba zahradního domku na parc. č.
pozemku 262/72 k.ú. Týn u Lomnice, investor Magda Bourová, Bohumil Boura, Sukova 104,
Týn
d) Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání, stavba hobby dílny, stavba přístřešku
na dřevo, stavba pro chov drůbeže a stavba přístřešku, investor Alena Mertosová, Josef
Mertos, Dvořákova 92, Týn
e) Rozhodnutí, změna stavby před jejím dokončením, povoluje změnu stavby před jejím
dokončením, stavba skladu zahradního nářadí na parc. č. poz. 361/1 k.ú Lomnice, investor
Václav Fojtík, Monika Majerová, Kraslická 121, Lomnice
a) Rozhodnutí, zastavení řízení o odstranění stavby, přístavby na parc. č. pozemku 138/1, 138/2,
139/1 k.ú. Týn u Lomnice,
- přístavba zádveří ke stávajícímu rodinnému domu – parc. č. 138/2, 139/1
- přístavba technické místnosti ke stávajícímu rodinnému domu – parc. č- 139/1
- přístavba krytého přístřešku pro sezení ke stávajícímu rodinnému domu – parc. č. poz.
139/1
- změna dokončené stavby – přístavby na parc. č. pozemku 140, 139/2 ke stávající stavbě,
která doplňuje stavbu hlavní, RD č.p. 25, Tylova ulice, k.ú. Týn u Lomnice
- stavba garáže s venkovním posezením (plechové garáže s dřevěným přístřeškem pro
venkovní posezení) – parc. č. 139/1, 139/2, investor Věra Lampertová, Tylova 25, Týn u
Lomnice
a) Společný souhlas, územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
stavba garáže s pochozí terasou na pozemku parc. č. 516/87 k.ú. Lomnice, investor Klára
Zachová, Martin Zach, Novolomnická 136, Lomnice
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f) Rozhodnutí, dodatečné povolení stavby, stavba garáže na pozemku parc. č. 97 v k.ú. Lomnice
u Sok., u rodinného domu č.p. 32, ul. Pod Vrchem, investor Marie Bernášková, Pod Vrchem
32, Lomnice
g) Souhlas s odstraněním stavby, ČEZ Distribuce, a.s., „Lomnice (SO), Školní, kNN, Lomnice,
Školní, odstranění vzdušného vedení
h) Usnesení, přerušení řízení odstranění stavby, stavba zahradního domku na parc. č. pozemku
262/72 k.ú. Týn u Lomnice, investor Magda Bourová, Bohumil Boura, Sukova 104, Týn
i) Oznámení, zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání, stavba zahradního domku na parc. č.
pozemku 262/72 k.ú. Týn u Lomnice, a stavba dešťové kanalizace na pozemcích parc. č.
262/72 a 262/118 k.ú. Týn u Lomnice, investor Magda Bourová, Bohumil Boura, Sukova 104,
Týn
j) Usnesení, přerušení řízení o odstranění stavby, stavba hobby dílny, stavba přístřešku na dřevo,
stavba pro chov drůbeže a stavba přístřešku, investor Alena Mertosová, Josef Mertos,
Dvořákova 92, Týn

Komise doporučuje schválit pronájem pozemku
a) Pronájem pozemku parc. č. 254 část, o výměře 109 m2, k.ú. Lomnice, žadatel Petr Gregor,
Mánesova 287, Lomnice, Týn. Vyvěšeno od 14.4.2021 do 30.4.2021.
b) Pronájem části pozemků 647/1 a 646/1 o celkové výměře cca 136 m2 v k.ú. Lomnice. Žadatel,
Veronika Sedláčková, Severní 1169, Ostrov. Vyvěšeno od 25.5.2021 do 10.6.2021.
c) Pronájem části pozemku parc. č. 88/1, k.ú. Lomnice o výměře cca 92m2, žadatel Šárka
Janecká, Novolomnická 35, Lomnice. Vyvěšeno od 17.5.2021 do 2.6.2021.

Návrh usnesení č. 66/5/2021 ze dne 23.6.2021
Zastupitelstvo obce
schvaluje pronájem pozemku parc. č. 254 část, o výměře 109 m2, k.ú. Lomnice na dobu určitou – 1 rok
od podpisu smlouvy. Žadatel Petr Gregor, Mánesova 287, Lomnice, Týn. Vyvěšeno od 14.4.2021 do
30.4.2021.
Hlasování:
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Návrh usnesení č. 67/5/2021 ze dne 23.6.2021
Zastupitelstvo obce
schvaluje pronájem části pozemků 647/1 a 646/1 o celkové výměře cca 136 m2 v k.ú. Lomnice.
Žadatel, Veronika Sedláčková, Severní 1169, Ostrov. Vyvěšeno od 25.5.2021 do 10.6.2021.
Hlasování:
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Návrh usnesení č. 68/5/2021 ze dne 23.6.2021
Zastupitelstvo obce
schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 88/1, k.ú. Lomnice o výměře cca 92m2, žadatel Šárka
Janecká, Novolomnická 35, Lomnice. Vyvěšeno od 17.5.2021 do 2.6.2021.
Hlasování:
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Žádost o prodej pozemku
a) Žádost o prodej pozemku parc. č. 451 o výměře 1.168 m2 v k.ú. Lomnice. Žadatel Josef
Kadlec, Kraslická 246, Lomnice. Vyvěšeno 14.4.2021 do 30.4.2021.
b) Žádost o prodej části pozemků (dle stávajícího zaplocení) parc. č. 142/1 a 135 k.ú. Týn u
Lomnice, žadatel Přemysl Haták, Tylova 27, Týn. Vyvěšeno od 20.5.2021 do 6.6.2021.
c) Žádost o prodej pozemku parc. č. 134/2 k.ú. Lomnice o výměře 146 m2. Žadatel Vladimír
Gregor, Mánesova 287, Týn. Vyvěšeno od 26.5.2021 do 11.6.2021.

Návrh usnesení č. 69/5/2021 ze dne 23.6.2021
Zastupitelstvo obce
odkládá do dalšího jednání ZO prodej 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.
Prodej pozemků bude projednán v dalším jednání ZO z důvodu revizí Katastrálního úřadu
Sokolov, které budou ukončeny v průběhu srpna 2021. Jednání ZO je naplánované na 6.9.2021.

Hlasování:
Pro:

Proti: 0

Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Návrh usnesení č. 70/5/2021 ze dne 23.6.2021
Zastupitelstvo obce
odkládá do dalšího jednání ZO prodej pozemku parc. č. 134/2 k.ú. Lomnice o výměře 146 m2. Žadatel
Vladimír Gregor, Mánesova 287, Týn. Vyvěšeno od 26.5.2021 do 11.6.2021.
Prodej pozemků bude projednán v dalším jednání ZO z důvodu revizí Katastrálního úřadu
Sokolov, které budou ukončeny v průběhu srpna 2021. Jednání ZO je naplánované na 6.9.2021.

Hlasování:
Pro:

Proti: 0

Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Návrh usnesení č. 71/5/2021 ze dne 23.6.2021
Zastupitelstvo obce
odkládá do dalšího jednání ZO prodej části pozemků (dle stávajícího zaplocení) parc. č. 142/1 a 135
k.ú. Týn u Lomnice, žadatel Přemysl Haták, Tylova 27, Týn. Vyvěšeno od 20.5.2021 do 6.6.2021.
Prodej pozemků bude projednán v dalším jednání ZO z důvodu revizí Katastrálního úřadu
Sokolov, které budou ukončeny v průběhu srpna 2021. Jednání ZO je naplánované na 6.9.2021.

Hlasování:
Pro:

Proti: 0

Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
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Žádost o přidělení bytu v DSMB
Elfrieda Vocelková, Zahradní 252, Dolní Rychnov, - byt v DSMB (dcera Ivana Vocelková,
Dvořákova 180, Lomnice)
Návrh usnesení č. 72/5/2021 ze dne 23.6.2021
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zapsání žádosti o přidělení bytu v DSMB paní Elfriedě Vocelkové, Zahradní 252,
Dolní Rychnov.

Finanční výbor
Příloha č. 1 – Zápis z jednání finančního výboru ze dne 21.6.2021
Kontrolní výbor
Příloha č. 2 –

Bod č. 5 – Řádná účetní závěrka obce za rok 2020
Bod č. 6 – Závěrečný účet obce za rok 2020

Návrh usnesení č. 73/5/2021 ze dne 23.6.2021
Závěrečný účet obce za rok 2020 a účetní závěrka obce za rok 2020
Zastupitelstvo obce Lomnice

1. projednalo

a) celoroční hospodaření obce a „Závěrečný účet obce Lomnice za rok 2020“ včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 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 s
výhradou,
b) řádnou účetní závěrku obce Lomnice za rok 2020 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 2020“ včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 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
s výhradou, na základě které přijalo v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona 420/2004
Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí, ve znění pozdějších předpisů, tato nápravná opatření:
Obec Lomnice bude postupovat při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle
ustanovení § 219 odst. 3 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, tj. bude uveřejňovat na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny
za plnění smlouvy o dílo uzavřené na veřejné zakázky, jejichž cena přesáhne 500 tis. Kč
bez DPH, včetně jejich změn a dodatků, do 3 měsíců od splnění smlouvy.
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údaje v Kč
PŘÍJMY ZA 1-12/2020 PO
KONSOLIDACI

47.949.039,08

Výdaje za 1-12/2020 po konsolidaci

53.396.154,20

Saldo příjmů a výdajů

-5.447.115,12

b) řádnou účetní závěrku obce Lomnice za rok 2020 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,
c) výsledek hospodaření (zisk) hlavní činnosti ve výši
14.515.578,45 Kč
Hlasování:
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Bod č. 7 – Řádná účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2020 a rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2020 – příděl do fondů příspěvkovým organizacím

Návrh usnesení č. 74/5/2021 ze dne 23.6.2021
Zastupitelstvo obce
1. projednalo
a) řádnou účetní závěrku příspěvkových organizací za rok 2020,
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 do fondů příspěvkovým
organizacím,
2. schvaluje
a) řádnou účetní závěrku za rok 2020 sestavenou k rozvahovému dni (k 31. 12. 2020) dle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o
požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
v platném znění a dle § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, těmto městem zřízeným příspěvkovým
organizacím:
 Mateřská škola Lomnice, okres Sokolov, příspěvková organizace
 se sídlem: Kraslická 36, 356 01 Lomnice,
IČ: 75006928,


Základní škola Lomnice, okres Sokolov
se sídlem: Školní 234, 356 01 Lomnice,
IČ: 75006936,

b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 do fondů dle přílohy č. 1 výše
uvedeným příspěvkovým organizacím.
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Hlasování:
Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Bod č. 8 – Rozpočtové opatření č. 3/2021
Návrh usnesení č. 75/5/2021 ze dne 23.6.2021
Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021.
Příjmy: 8.745.765,57 Kč
Výdaje: 8.546.251,20 Kč
Rozdíl P-V: 199.514,37
Hlasování:
Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Bod č. 9 – Rekonstrukce vodní nádrže
Návrh usnesení č. 76/5/2021 ze dne 23.6.2021
a) Zastupitelstvo obce
schvaluje cenovou nabídku, variantu B na akci Lomnice – Rekonstrukce vodní nádrže, od firmy
ABCorp s.r.o. za cenu 171.500,- Kč bez DPH.
b) Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Hlasování:
P Pro: 11

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení bylo přijato dle návrhu.
Bod č. 10 – Program rozvoje obce Lomnice 2021 – 2030
Návrh usnesení č. 77/5/2021 ze dne 23.6.2021
Zastupitelstvo obce
schvaluje Program rozvoje obce Lomnice 2021 – 2030. Zpracováno v rámci projektu Efektivní veřejná
správa v Mikroregionu Sokolov – východ II., reg č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009899 z 15.6.2021.
Hlasování:
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Bod č. 11 – Dodatek ke smlouvě – Multimediální jazykové a přírodovědné učebny
s podporou přístupu hendikepovaných dětí –vestavba do půdních prostor, změna
termínu dokončení stavby/projektu
Návrh usnesení č. 78/5/2021 ze dne 23.6.2021
Zastupitelstvo obce
a) schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. K4/2020, Multimediální jazykové a přírodovědné
učebny s podporou přístupu hendikepovaných dětí – vestavba do půdních prostor a pověřuje
starostu k podpisu Dodatku č. 2.
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Cena za provedení díla je stanovena takto;
Předmět
Multimediální jazykové a
přírodovědné učebny s podporou
přístupu hendikepovaných dětí –
vestavba do půdních prostor

Cena bez DPH

DPH1

Cena celkem

6 987 512,00 Kč

1 467 378,00 Kč

8 454 890,00 Kč

Dodatek č. 1

2 640 095,00 Kč

554 420,00 Kč

3 194 515,00 Kč

Dodatek č. 2

- 356.843,20 Kč

- 74.937,07 Kč

- 431.780,27 Kč

CELKEM

9.270.763,80 Kč

1.946.860,93 Kč

11.217.624,73 Kč

Zastupitelstvo obce
b) bere na vědomí změnu termínu dokončení celého projektu, termín dokončení je posunut na
30.11.2021. Do té doby budou dokončeny učebny (práce spojené s projektem č. 2 –
energetické úspory) vč. zařízení nábytkem, dodávka IT a kolaudace.
Hlasování:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Bod č. 12 – Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci – MAS
Sokolovsko
Návrh usnesení č. 79/5/2021 ze dne 23.6.2021
Zastupitelstvo obce
schvaluje Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci MAS – Sokolovsko.
Dodatkem č. 1 Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci dochází k jejímu prodloužení
z původního data ukončení 31.12.2021 do 31.12.2030.
Ostatní ustanovení Rámcové smlouvy o partnerství a spolupráci se nemění.
Hlasování:
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Bod č. 13 – Bezúplatný převod kontejneru na odpad u čp. Kraslická 1 - inventární číslo
201024 (PC 9.306,-Kč r.2010)
Návrh usnesení č. 80/5/2021 ze dne 23.6.2021
Zastupitelstvo obce
schvaluje bezúplatný převod kontejneru na odpad Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1,
Kraslická ul., Lomnice 35601, IČO: 10948911.
Hlasování:
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
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Bod č. 14 – Zrušení Požárního řádu obce
Požární řád obce byl konzultován s metodikem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje,
který sdělil, že hasiči nepožadují a nebudou při kontrolách požadovat po obcích/městech
zpracování požárního řádu včetně řádu ohlašovny požárů a to na základě rozporů zákona o požární
ochraně, zákona o obcích a Ústavy. A také toho, že v dnešní mobilní době je to tak trochu přežitek.
Navíc veškerá opatření či povinnosti obce jsou vydávány v Nařízení Karlovarského kraje - poplachový
plán, zdroje vody, podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů atd.

Návrh usnesení č. 81/5/2021 ze dne 23.6.2021
Zastupitelstvo obce
ruší Požární řád obce Lomnice.
Hlasování:
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Bod č. 15 - Kooperativa - Smlouva o pojištění členů JSDH
Návrh usnesení č. 82/5/2021 ze dne 23.6.2021
Zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu o pojištění č. 1423479001, pojištění 17 ti členů JSDH Lomnice. Pojistné za 12
měsíců celkem 14.433,- Kč. Začátek pojištění 06/2021.
Hlasování:
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Bod č. 16 - MŠ - oznámení o přijetí daru – respirátory
Návrh usnesení č. 83/5/2021 ze dne 23.6.2021
Zastupitelstvo obce
schvaluje přijetí daru pro Mateřskou školu Lomnice z fondu Státní správy hmotných rezerv – osobní
ochranné pomůcky v částce 4.150,- Kč. Dar bude zaúčtován dle pokynů MŠMT.
Hlasování:
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Návrh usnesení č. 84/5/2021 ze dne 23.6.2021
Zastupitelstvo obce
schvaluje přijetí daru pro Základní školu Lomnice z fondu Státní správy hmotných rezerv – osobní
ochranné pomůcky v částce 9.628,- Kč. Dar bude zaúčtován dle pokynů MŠMT.
Hlasování:
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
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Bod č. 17 – Různé
MŠ, ZŠ – Návrh rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020
Návrh usnesení č. 85/5/2021 ze dne 23.6.2021
Zastupitelstvo obce
schvaluje návrh na rozdělení výsledku hospodaření organizace Mateřská škola Lomnice, za rok 2020
ve vztahu ke zřizovateli. Příděly do fondů hmotné zainteresovanosti ze zlepšeného výsledku
hospodaření:
Fond odměn - 0,-- Kč
Rezervní fond - 2.815,76 Kč
Hlasování:
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Návrh usnesení č. 86/5/2021 ze dne 23.6.2021
Zastupitelstvo obce
schvaluje návrh na rozdělení výsledku hospodaření organizace Základní škola Lomnice, za rok 2020
ve vztahu ke zřizovateli. Příděly do fondů hmotné zainteresovanosti ze zlepšeného výsledku
hospodaření:
Fond odměn - 0,-- Kč
Rezervní fond - 309.605,04 Kč
Hlasování:
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Návrh usnesení č. 87/5/2021 ze dne 23.6.2021
Zastupitelstvo obce
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt –
Oprava části komunikace Dvořákova ulice v roce 2021. Dotace se poskytuje ve výši 263.529,- Kč.
Hlasování:
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.

Návrh usnesení č. 88/5/2021 ze dne 23.6.2021
Zastupitelstvo obce
schvaluje finanční dar fyzickým osobám – 10 ti občanům obce Lomnice, za dobrovolnickou činnost
v době pandemie covidu -19 v Česku, v částce 5.000,- Kč na osobu.
Hlasování:
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato dle návrhu.
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Diskuze:
Mgr. Severová se dotázala, co se bude nadále dít s černými skládkami na kypě – řeší MěP Sokolov

Ověřovatelé zápisu:
Jaroslav Ondrejčík
Mgr. Jitka Pugnerová

Zápis zapsala Jitka Půtová dne 23.6.2021
Jednání bylo ukončeno v 17,00 hodin.

Karel Lídl

Miloš Matoušek

místostarosta

starosta obce

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.
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