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Usnesení č. 660/2017 - Určení ověřovatelů zápisu 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje ověřovatele zápisu Naděždu Černíkovou a Josefa Kadlece. 
 
Usnesení č. 661/2017 - Určení návrhové komise 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje do návrhové komise Naděždu Černíkovou, Jaroslava Ondrejčíka a Miloše Matouška. 
 
Usnesení č. 662/2017 - Návrh veřejného hlasování ke všem bodům programu zvlášť 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje veřejné hlasování ke každému bodu zvlášť. 
 
Usnesení č. 663/2017 - Schválení programu 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje program VZO/29/2017. 
 
Usnesení č. 664/2017 – Žádost o prodej pozemku parc. č. 86 k.ú. Lomnice, o výměře 186 m2 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje prodej pozemku. Vyvěšeno od 2.10.2017 do 18.10.2017.  

 

Usnesení č. 665/2017 – Žádost o prodej pozemku parc. č. 87 k.ú. Lomnice, o výměře 190 m2 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje prodej pozemku. Vyvěšeno od 2.10.2017 do 18.10.2017.  

 
Usnesení č. 666/2017 – Žádost o zapsání žádosti o nájemní byt 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
bere na vědomí zapsání žádosti o byt. 
 
Usnesení č. 667/2017 – Místní poplatky a ceny pro rok 2018 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje místní poplatky a ceny pro rok 2018 dle přílohy. 
 
Usnesení č. 668/2017 – Návrh usnesení zastupitelstva obcí o delegování zástupce obce na jednání 
valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. dne 15. 12. 2017 
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 15. 12. 
2017, která bude jednat o těchto záležitostech: 
a) zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti v období 1. 1. 2017 – 30. 9. 2017, 
b) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2018, 
c) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2018 podle Provozní smlouvy ze dne 30. 4. 

2003 a dle Koncesní smlouvy ze dne 22. 12. 2015, uzavřených s provozovatelem 
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,  

d) projednání a schválení plánu investic pro rok 2018, 
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e) schválení nabytí vodohospodářského majetku v Habartově - III. etapa – část splaškové 
kanalizace dle dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní, 

 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 
ad b) schválení výše vodného a stočného pro rok 2018, 

ad c) schválení výše nájemného pro rok 2018 podle Provozní smlouvy ze dne 30. 4. 2003 a dle 

Koncesní smlouvy ze dne 22. 12. 2015, uzavřených s provozovatelem Vodohospodářská 

společnost Sokolov, s.r.o.,  

ad d) schválení plánu investic pro rok 2018, 

ad e) schválení nabytí vodohospodářského majetku v Habartově - III. etapa – část splaškové kanalizace 

dle dříve uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude město zastupovat Karel Lídl. 

 
Usnesení č. 669/2017 – Návrh usnesení zastupitelstva obcí pro jednání valné hromady 
Vodohospodářského sdružení měst a obcí Sokolovska dne 15. 12. 2017 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
ukládá delegovanému zástupci, aby za obec jako za člena Vodohospodářského sdružení měst a obcí 
Sokolovska na jednání valné hromady, které se koná dne 15. 12. 2017 kladně rozhodl o schválení 
realizace nepeněžitého vkladu – infrastrukturního majetku VSMOS do základního kapitálu společnosti 
Sokolovská vodárenská s.r.o. dle znaleckého posudku Ing. Jaroslav Medvědové. 

 
V případě, že by se této valné hromady nemohl účastnit dříve delegovaný zástupce, bude obec 

zastupovat Karel Lídl. 

 
Usnesení č. 670/2017 – Návrh na výši odměn zastupitelů a  od 1.1.2018 dle zákona 99/2017 Sb. 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: 

- místostarosta: 18.539,- Kč  
- předseda výboru/komise: 2.025,- Kč 
- člen výboru/komise: 1.733,- Kč. 

 
Odměna bude poskytována od 1.1.2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena 
zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v 
obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 
ZO vyslovuje od 1.1.2018 souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu v roce 2018 s těmito členy 

ZO: Jaroslav Blcha, Josef Kadlec, Miloš Matoušek, Naděžda Černíková. 

 
Usnesení č. 671/2017 – Rozpočtové opatření č. 11/2017 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
bere na vědomí rozpočtové opatření, příjmy – výdaje 29.058 Kč. 
 
Usnesení č. 672/2017 – Rozpočtové opatření č. 12/2017 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje rozpočtové opatření, příjmy 8.365.260,- Kč, výdaje – 8.604.280,-- Kč, rozdíl P - V -239.020,- 
Kč. 
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Usnesení č. 673/2017 – Odměny členům SPOZ 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje odměny členům SPOZ za období 06/2017 až 11/2017 dle přílohy. 
 
Usnesení č. 674/2017 – Rozpočet 2018 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje rozpočet obce na rok 2018, příjmy 50.527,42  tis.Kč, výdaje 64.381,49 tis. Kč. P-V -
13.854,07 tis. Kč.  
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje schodkový rozpočet. Schodek rozpočtu bude hrazen z úvěru uzavřeného dne 7.9.2017. 
 
Usnesení č. 675/2017 – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje střednědobý výhled dle přílohy. 
 
Usnesení č. 676/2017 – Rozbor hospodaření k 30.9.2017 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje rozbor hospodaření obce k 30.9.2017 dle přílohy. 
 
Usnesení č. 677/2017 – Směrnice č. 2/2017 - Pravidla rozpočtového procesu obce 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje směrnici pro zajišťování jednotného postupu při naplňování povinností podle § 28 a § 28a 
zákona č. 250/2000 Sb. a dále podle § 4 a následujících zákona č. 23/2017 Sb., tj. stanovení pravidel 
pro sestavování rozpočtu a stanovení kompetencí k provádění rozpočtového opatření a rozpočtových 
změn, pravidla pro sestavování střednědobého výhledu rozpočtu. 
 
Usnesení č. 678/2017 – Směrnice č. 3/2017 - Pravidla rozpočtového procesu příspěvkových 
organizací zřízených obcí (ZŠ, MŠ) 
Zastupitelstvo obce Lomnice 
schvaluje směrnici pro zajišťování jednotného postupu při naplňování povinností podle § 28 a § 28a 
zákona č. 250/2000 Sb. a dále podle § 4 a následujících zákona č. 23/2017 Sb., tj. stanovení pravidel 
pro sestavování rozpočtu, tj. stanovení pravidel pro sestavování rozpočtu a pravidel pro sestavování 
střednědobého výhledu rozpočtu. 
 
 
 
 
 
Karel Lídl       Miloslav Matoušek 
místostarosta obce      starosta obce 
 
 
 

 

 

 

 


