Obec Lomnice
Zastupitelstvo obce Lomnice

Zápis
Z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lomnice,
konaného dne 06. 03. 2017, od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

1)

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Lomnice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 hodin
starostkou obce Annou Šomodíkovou (dále jen „předsedající).
Předsedající schůze dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že dle
prezenční listiny je přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva), čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluven
z důvodu nemoci Martin Blahuš.
(prezenční listina příloha č. 1)

2)

*
*
*
Volba návrhové komise, ověřovatele zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhla návrhovou komisi ve složení:
p. Josef Šebesta
p. Ing. Lukáš Ficek
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje návrhovou komisi ve složení pan Josef Šebesta a pan
Ing. Lukáše Ficka
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/19/2017 bylo schváleno.
Předsedající navrhla ověřovatele zápisu:
p. Anna Kyselová
p. Olga Grezlová
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení paní a Anna Kyselová a
Olaga Grézlová
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/19/2017 bylo schváleno.
Předsedající navrhla zapisovatele z dnešního jednání paní Barbaru Vojtíškovou.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje zapisovatele z dnešního jednání paní Barbaru
Vojtíškovou
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/19/2017 bylo schváleno.

*
*
*
Předsedající navrhla ke schválení program k jednání
3)

Schválení programu

Program:
1) Zahájení
2) Volba návrhové komise, ověřovatele zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
 kontrolu usnesení z 18. zasedání ZO ze dne 14.12.2016 - na vědomí
4) Hospodaření obce
 stavy na účtech obce k 28. 02. 2017
 hospodaření k 31.12.2016- na vědomí
 rozpočtové opatření č. 12 - na vědomí
 dodatek č. 4 cestovní náhrady - ke schválení
 doplnění programu na žádost zastupitelky Ing. P. Kocourkové

projednání přístupové cesty k RD paní M.Izquierdo
informace o výdajích nad 10 tis. Kč, které budou uskutečněny v období do
příštího zasedání ZO
- Informace o dohodách o provedení práce nebo činnosti za rok 2016
- informace o mzdových výdajích za rok 2016
- informace – účetní deník za rok 2016 a pokladní knihu a el.kopie jednotlivých
dokladů za rok 2016
střednědobý výhled hospodaření Obce na období 2018-2021 – ke schválení
střednědobý výhled hospodaření na období 2018-2020 ZŠ a MŠ Lomnice – ke
schválení
žádost Spolku Lomničtí dospěláci o poskytnutí účelového
– ke schválení
neinvestičního příspěvku pro rok 2017 – ke schválení
žádost Římskokatolické farnosti Lomnice o poskytnutí účelového neinvestičního
příspěvku pro rok 2017 – ke schválení
žádosti TJ Sokol Lomnice z.s. o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro rok
2017 – ke schválení
poskytnutí daru prodejnám smíšeného zboží v Lomnici – ke schválení
-








5) Prodeje a nájmy pozemků

-

pronájem pozemku panu Leoši Tuškovi
prodej pozemku panu Romanu Kressovi
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6) Různé
 kupní smlouva 2017 Dřevo Málek a.s. a nákupní ceník dříví IQ 2017
 kupní smlouva Expol Trade
 příkazní smlouva BonFinance s.r.o.
 cenová nabídka PENB - PKV Build s.r.o.
 právní zastupování obce ve věci žalob a žádostí o sdělení informace
 seznámení s podanými informacemi dle zákona 106/1999Sb.. – na vědomí
 sazebník úhrad za poskytování informací dle zákon 106/1999 Sb.. – ke schválení
 zpráva z kontroly kontrolního výboru - na vědomí
 žádost paní Lucie Mohslerové na úpravu přístupové komunikace k nemovitosti na





parc.č. 58/4 v k. ú. Tylov- na vědomí
výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lomnice 2016- na vědomí
žádost o souhlas se zapojením do projektu ZŠ a MŠ - na vědomí
informace k Obecnímu plesu - na vědomí
informace k realizaci „Smíšené stezky a chodníků“ - na vědomí

7) Diskuse, závěr.

K návrhu programu vznesla dotaz paní P. Kocourková, která si přeje provést úpravu zápisu z 18.
zasedání obce, kde je chybně uvedeno číslo parcely 447/1 kde bude umístěno dětské hřiště
Úprava zápisu:
Předsedající informovala přítomné o další projektové žádosti na vybudování dětského hřiště.
Seznámila je se zapojením dětí se ZŠ a MŠ Lomnice a s jejich představami. Uvedla, kde bude
hřiště postavené a jak bude pravděpodobně vypadat. Vystoupila paní P. Kocourková s novým
návrhem, kam hřiště lépe umístit. Proběhla diskuze o vhodnosti umístění hřiště na vybraném
pozemku p. č. 447v KÚ Lomnice.
Dále nebyly k programu vzneseny žádné připomínky. Předsedající nechala o programu hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje program jednání schůze.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/19/2017 bylo schváleno.

*

*

*

3

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu Usnesení z 18. zasedání ZO ze dne 14. 12. 2016.,
kde nebyly žádné ukládací body.
Předsedajíc předala slovo, paní účetní Dagmar Mlčákové, která představila stavy bankovních účtů
k 28. 2. 2017
2 365 391,30 Kč
2 781 535, 40Kč
3 285 093,49 Kč
60 440,12 Kč
8 492 460,31 Kč

Moneta Bank:
KB běžný účet:
KB terminovaný účet:
Česká národní banka:
Dohromady na účtech:

Zastupitelé obdrželi rozpočtová opatření č. 12. Paní účetní přítomné informovala o přesunech na
jednotlivých účtech. Došlo k navýšení položek. Do příjmu přibylo - uhrazení sankce ze strany
projektantky p. Ing. Smítalové a dále k navýšení ze strany MSK na provoz lyžařských běžeckých
tras 2016/2017. Další úpravy byly pouze formálního charakteru.
Příjmy
Výdaje
Hospodářský výsledek:

18 473 962,7
15 948 058.38
2 258 048,78 Kč

*

*

*

Paní účetní dále informovala přítomné o střednědobém výhledu obce na léta 2018-2021. Který
vychází z novely zákona o obcích. Jedná se o rozpočtový výhled, který byl schválen na 19.
zasedaní zastupitelstva, kde jsou provedeny drobné úpravy. Přidáno 200 tis. za splacenou
nemovitost a upravena formální chyba vztahující s k volbám roku 2018 (bylo uvedeno 2019)
Předsedající informovala o povinnosti schválit a vyvěsit tento střednědobý výhled na ÚD.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na léta 2018-2021

*

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/19/2017 bylo schváleno.
*
*

Předsedající informovala o střednědobém výhledu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy
Lomnice na léta 2018-2020 a nechala hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské
školy Lomnice na léta 2018-2020

*

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/19/2017 bylo schváleno.
*
*
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Předsedající informoval o dodatku č. 4 k cestovním náhradám Směrnice č. 1/2013 o poskytování
náhrad výdajů při tuzemských a zahraničních cestách členů zastupitelstva a zaměstnanců obce
Lomnic, která je upravena na základě vyhlášky č. Vyhlášky č. 440/2016 Sb. z důvodu změny
sazeb.
*

*

*

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje dodatek č. 4 směrnice 1/2013 o poskytování náhrad výdajů
při tuzemských a zahraničních cestách členů zastupitelstva a zaměstnanců obce Lomnice

*

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/19/2017 bylo schváleno.
*
*

K doplnění programu paní Ing. Kocourkové
1) projednání přístupové cesty k RD paní M.Izquierdo předsedající informovala o návrhu paní

Ing. Kocourkové zrušit usnesení prodeje z roku 2013 žádost je evidována na paní S.
Jurovicovou. K uvedenému by se měl vyjádřit také kontrolní výbor, který měl za úkol provést
kontrolu všech usnesení na prodej pozemků. Kdyby se pozemek prodával, může dojít
k rozdělení pozemku a oddělení cesty. O slovo se přihlásila paní Ing. Kocourková, která chce
zachovat přístupovou, veřejnou cestu k pozemku. Dle názoru se jedná o narušení pokojného
stavu. Předsedající informoval přítomné, že pokud se bude provádět zaměření pozemku obce,
musí být přítomen zástupce obce. V případě zaměření pozemku k prodeji bude přihlíženo
k přístupové cestě k nemovitosti, následně se bude jednat v zastupitelstvu obce o výši částky
za prodej pozemku. Zastupitelstvo bere tuto věc na vědomí.
2) informace o výdajích nad 10 tis. Kč, které budou uskutečněny v období do příštího zasedání

ZO.
3) Předsedající informovala o schváleném rozpočtu, kterým se řídíme. Bohužel není známo, jaké
nepředvídatelné výdaje bude potřeba uskutečnit. Vyjádřila se paní P. Kocurková, která uvedla,
že starostka obce má neomezenou moc nakládat s rozpočtem a jako zastupitelka tak nemá
možnost zasahovat do financování obce. Nemá informace o tom, co obec zamýšlí, a dozvídá
se o informacích až dva měsíce potom. Dále se vyjádřila paní D. Mlčáková, která uvedla, že
jednou je schválený rozpočet, kterým se obec řídí – a tímto by docházelo k narušení pravomocí
starosty. Dotaz byl řešen s auditory MSK, který postup obce potvrdili. Starostka obce
informovala o plusovém hospodaření obce, podstatné věci jsou řešeny vždy na zastupitelstvu.
Pan A. Jurovic vznesl dotaz, jakým způsobem by si paní Ing. Kocourková představovala
kontrolu. Následně proběhla diskuze, mezi paní Kocourkovou a panem Jurovicem, o podání
včasných informacích k realizaci dětského hřiště a rozhodování o místě vybudování dětského
hřiště.
Pan A. Jurovic vznesl dotaz, zda má paní Ing. Kocourková připravený návrh usnesení o kterém
by chtěla v této věci hlasovat. Paní Ing.Kocourková si k tomuto návrh nepřipravila.
Předsedající informovala o výsadbě křovin u vybudované cyklostezky a koupi křovinořezu.
Pan A. Jurovic informoval o realizaci výstavby fotbalových šaten u hřiště bez ohledu na to jak
dopadne dotační titul a vyhlášení výběrového řízení.
Paní Kocourková vznesla dotaz jaký je předpokládaný rozpočet akce. A zda nepřesáhne více
jak 2 mil. A to vzhledem k tomu, zda se jedná o potřebnou akci obce. Dle jejího názoru by
výstavba šaten neměla přesáhnout 1 mil. korun. V současnosti, zde není záruka udržitelnosti a
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potřebnosti šaten.

4) Informace o dohodách o provedení práce nebo činnosti za rok 2016, informace o mzdových

výdajích za rok 2016. Paní účetní informovala v globále o rekapitulaci mezd za rok 2016, a o
čerpání sociální fondu. Předsedající uvedla, že výdaje na mzdy za zastupitele, starostku,
místostarostu jsou veřejně známy. Dále navrhla, aby si paní Kocourková přišla osobně na
obecní úřad a tyto informace si vyhledala. Popřípadě pověřila finanční výbor žádosti
o kontrolu.
Proběhla diskuze a výměna názorů mezi předsedající, paní Kocourkovou a účetní paní D.
Mlčákovou. Paní účetní informovala o čerpání sociální fondu 2016, který je vždy součástí
závěrečného účtu obce Lomnice
Tvorba fondu 2% z hrubé mzdy zaměstnanců 5osob celkem 26 283,98 Kč
Stravenky
13 932,- Kč - 13, 5 % sociální fond
Vital Pas
5 000,- Kč
Ošatné
11 955,- Kč
Kulturní akce
5 000,- Kč
Životní jubileum
1 000,- Kč
Čerpání je v souladu se směrnici souladu soc. fondu.
Předsedající citovala z dopisu paní Ing. P. Kocourkové
„Vzhledem k tomu, že stále existují překážky k uspokojivému poskytnutí informací občanům Lomnice, čímž
potom vznikají možná zbytečná podezřívání, že se něco utajuje a že je nežádoucí, aby to věděli občané
Lomnice, žádám Vás jako zastupitel o poskytnutí následujících informací (byla jsem požádána svými voliči):
- Účetní deník za rok 2016 v plné obsahu (elektronicky, včetně účtů HK a textu) dle paragrafů
- Pokladní knihu – elektronické kopie jednotlivých dokladů za rok 2016“

Předsedající informovala p. Kocourkovou, že nebude pořizovat a poskytovat el. kopie pokladní a
hlavní knihy. Pokud má paní Kocourková potřebu procházet si tyto dokumenty může osobně,
popřípadě může pověřit finanční výbor o kontrolu. Paní Kocourková si přeje písemnou odpověď
na výše citovaný dotaz.
*
*
*
Předsedající předala slovo paní Vojtíškové, která informovala přítomné o poskytovaných
informacích dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Byla zpracována
výroční zpráva za rok 2016.
Celkem bylo podáno 45 žádostí o informace, z tohoto počtu byly dvě žádosti vydaným
rozhodnutím odmítnuty. Žádosti se vztahují k vyhledávání účetních dokladů a popisu kdo, co, kdy
dělal.
V roce 2017 máme již vyřízených 13 žádostí a 7 Rozhodnutí o odmítnutí žádostí. Pokud by někoho
zajímalo co je obsahem žádosti tak jsou zveřejňovány na webových stránkách obce. Paní
Vojtíšková doporučila porovnat jednotlivé informace se stránkami stěžovatele.
Dále paní Vojtíšková informovala o průběhu zpracování žádostí. Při vyřizování žádosti je
postupováno tak, že vzhledem k nadměrnému vyhledávání informací žadatele informujeme
formou oznámení o výši úhrady za zpracování této informace, na kterou je zpravidla reagováno
stížností Stížnost je postoupena na MSK. Moravskoslezský kraj zpravidla nařídí žádost vyřídit.
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Není však dáno, zda má být informace poskytnuta bezplatně popřípadě, zda má být žádost
odmítnuta či vyřízena.
*

*

*

Předsedající představila další body jednání a to jsou příspěvky o poskytnutí neinvestičního
finančního příspěvku pro rok 2017. Předala slovo paní Vojtíškové, která provedla formální
zpracování žádosti. Paní Vojtíšková přítomným představila seznam žádosti s požadovanými
částkami na dotaci.

Finanční příspěvky v roce 2017
Název organizace
Spolek Lomničtí dospěláci
TJ Sokol Lomnice z.s. - trénování dětí a mládeže
TJ Sokol Lomnice z.s. -příspěvek na provoz
Římskokatolická farnost Lomnice
Celkem

Požadovaná částka
20 000,00 Kč
80 250,00 Kč
34 800,00 Kč
26 500,00 Kč
161 550,00 Kč

Předsedající dala prostor Ing. Kocourkové, aby se vyjádřila k podané žádosti Spolku Lomničtí
dospěláci. Paní Kocourkova vyzvala přítomné, aby se dotazovali. Předsedající se zeptala, jaké
konkrétní akce mají v plánu. Paní Kocourková informovala, že se bude jednat o podobné akce jako
v loňském roce a záleží na finančních prostředcích. (v plánu MDŽ, cimbálovka, Country). Akce
nejsou směřovány jen na seniory. Následně proběhla diskuze jaké akce a jakým způsobem byly
zveřejňování. Předsedající přešla k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje žádost Spolku Lomničtí dospěláci o poskytnutí účelového
neinvestičního příspěvku pro rok 2017 v celkové výši 20 000,- Kč, schvaluje smlouvu o poskytnutí
účelového neinvestičního příspěvku a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy

*

Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 1 Zdržel se: 4
Usnesení nebylo přijato
*
*

Předsedající přešla k dalšímu bodu jednání a tím je poskytnutí finančního příspěvku
Římskokatolické církvi Lomnice. Předala slovo panu F. Mrtvému, zda se chce k žádosti vyjádřit.
Příspěvek bude sloužit na opravu starobylého oltáře, který je v desolátním stavu. Předsedající se
pozastavila nad počtem věřících 14 osob. Pan Mrtvý neví jak daný počet započítat. Věřících je
pravděpodobně víc. Paní Ing. Kocourková vznesla dotaz či je budova. Pan Mrtvý uvedl, že se
jedná o církevní budovu. Paní Kocourková konstatovala, že se jedná o majetek jiného subjektu.
Následně proběhla diskuze vztahující se poskytnutí příspěvku, zda je vázán na církevní budovu či
na obyvatele Lomnice. Předsedající nechala hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje žádost Římskokatolické farnosti Lomnice o poskytnutí
účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2017 v celkové výši 20 000,- Kč, schvaluje smlouvu
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy
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*

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 8/19/2017 bylo schváleno.
*
*

Předsedající přešla k dalšímu bodu jednání a tím je poskytnutí finančního příspěvku pro TJ Skol
Lomnice z.s. na zajištění sportování dětí a mládeže a předala slovo paní Vojtíškové.
Paní Vojtíškova představila stručně zaměření projektu, kde finanční podpora je směřována
především na úhradu pronájmu tělocvičny a úhradu za mzdu a cestovného fotbalovému trenérovy.
V současnosti má TJ Sokol 28 zaregistrovaných dětí. Pravidelně na středeční trénink dochází 1213dětí. Následně proběhla diskuze mezi zastupiteli, k dotaci se vyjádřil p. Aleš Jurovic, který
zmínil i návrh zapojení ostatních okolních obcí do projektu. Dále paní O. Grézlova vznesla dotaz,
zda by se nemohli více finančně podílet rodiče. Pan A. Jurovic se vyjádřil, že v současnosti se
jedná o začátek, který je třeba v počátcích podpořit. Uvidí se, jak bude fungovat v budoucnu. Ne
všichni rodiče mají možnost finančně se podílet. Vyjádřila se paní Vojtíšková, že vidí možnost
rodičů se finančně podílet, je možnost přispět přímo TJ Sokol a finanční prostředky budou použity
na financování aktivit pro děti. Samozřejmě je zde možná kontrola fin. prostředků. Následně
proběhla diskuze mezi zastupiteli.
Předsedající přečetla usnesení a nechala zastupitele hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje žádost TJ Sokol Lomnice z.s. o poskytnutí účelového
neinvestičního příspěvku pro rok 2017 v celkové výši 80 250,- Kč, schvaluje smlouvu o poskytnutí
účelového neinvestičního příspěvku na zajištění sportování dětí a mládeže a pověřuje starostku
obce podpisem smlouvy.

*

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 9/19/2017 bylo schváleno.
*
*

Předsedající předala slovo paní Vojtíškové, která představila druhou žádost TJ Sokolu z.s. na
zajištění provozu TJ Sokol, který má v současnosti 31 dospělých členů z tohoto počtu je 21
registrováno v FAČR. Příspěvek bude využit na provozní náklady. Následně proběhla diskuze
mezi zastupiteli. Vyjádřil se také M. Kysel, který upřesnil počty registrovaných hráčů ve FAČR.
Pan A. Jurovic navrhl příspěvek jako v loňském roce 25 000,- . Předsedající nechala o příspěvku
hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje žádost TJ Sokol Lomnice z.s. o poskytnutí účelového
neinvestičního příspěvku pro rok 2017 v celkové výši 25 000,- Kč, schvaluje smlouvu o poskytnutí
účelového neinvestičního příspěvku na zajištění provozu TJ Sokol Lomnice z.s. a pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 10/19/2017 bylo schváleno.

*

*

*
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Předsedající představila další bod jednání a tím je návrh místostarosty A. Jurovice o poskytnutí
finančního dar prodejnám smíšeného zboží. Poskytování těchto služeb nelze chápat v této obci
jako výdělečnou činnost, ale spíše jako „službu“ našim občanům. A je nutné tyto služby podpořit,
tak, aby zde byly zachovány. K návrhu se vyjádřil pan A. Jurovic, který chce využít nájmu z obecní
budovy k přerozdělení na zajištění provozu prodejnám. Dále rozvedl svůj názor na poskytnutí
finančního daru. K návrhu se vyjádřila paní Kocourková, která se ptala, zda stejný dar bude
poskytnut i nově vzniklým prodejnám. (jedná-li se o jednorázoví dar či nikoliv). Paní Kocourková
si nemyslí, že se jedná o nejvhodnější formu podpory. Nadále proběhla diskuze mezi panem A.
Jurovicem a paní Kocourkovou. Paní Grezlová se informovala, které poplatky jsou hrazeny
prodejnami, předsedající uvedla, jedná se o vodné, poplatek za odpady. Předsedající přešla
k hlasování, do návrhu vstoupila paní Kocourková a zmínila částku z výnosu z nájmu 54. 000,-,
který by neměl byt překročen. Pan A. Jurovic uvedl, že rozdíl z nájmu do plné výše poskytnutého
daru uhradí ze své mzdy. Proběhlo hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje poskytnutí finančního daru Evě Zemančíkové při
zachování provozu prodejny v roce 2017 v celkové výši 30 000,- Kč, schvaluje smlouvu o
poskytnutí daru a pověřuje starostku obce podpisem darovací smlouvy
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 2
Usnesení č. 11/19/2017 bylo schváleno.
*

*

*

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje poskytnutí finančního daru prodejně potravin OneCorp
s.r.o. při zachování provozu prodejny v roce 2017 v celkové výši 30 000,- Kč, schvaluje smlouvu
o poskytnutí daru a pověřuje starostku obce podpisem darovací smlouvy
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 2
Usnesení č. 12/19/2017 bylo schváleno.
Paní Kocourková, upozorňuje na střet zájmu - vznesla dotaz, proč se někteří zúčastnění zastupitelé
nezdrželi hlasování, když jsou v přímém rodinném vztahu s majiteli prodejen. Paní Kyselová
uvádí, že v tom střet zájmu nevidí, nemá žádný podíl na provozu prodejny.

*

*

*

Předsedající představila další bod jednání a tím je pronájem pozemku panu Leoši Tuškovi p.č.
1614/2 a 1614/1 v KÚ Lomnice u Rýmařova. Jedná se o pozemky, které měl v pronájmu pan D.
Kadeřábek, který od nájmu odstoupil. Předsedající nechala o návrhu hlasovat. Během schvalovaní
návrhu usnesení nabyl přítomen místostarosta obce JUDr. A. Jurovic.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje nájem pozemků p.č. 1614/2 a 1614/1 v KÚ Lomnice u
Rýmařova panu Leoši Tuškovi.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 13/19/2017 bylo schváleno.
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*
*
*
Předsedající představila další bod jednání a o to je žádost pana R. Kressy na odkoupení pozemku,
pozemky jsou v současnosti schváleny k prodeji paní MVDr. Sandře Jurovicové. Pan Kressa
nabízí 500 000 tis za pozemek. Záměr na prodej pozemku byl řádně vyvěšen. Paní Kocourková
uvedla, že mají o pozemek záměr, chtěli by zde vybudovat biokoridor na pěstování květin.
Předsedající uvedla, že prozatím nemá vyjádření paní MVDr. Sandry Jurovicové. Paní
Kocourková zmínila zprávu z kontrolního výboru, která je součástí zápisu viz příloha. Předsedající
uvedla, že bude pana R. Kressu informovat o uvolnění pozemku k prodeji. O prodeji nebylo
hlasováno. Zastupitelstvo vzalo věc na vědomí.

*

*

*

Předsedající uvedla další bod jednání a předala slovo panu Ing.L. Fickovi, aby se vyjádřil
k nákupnímu ceníků dříví na IQ 2017. pan Ing. L. Ficek uvedl, že ceny uvedené jsou v pořádku.
Předsedající nechala o návrhu usnesení hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje nákupní ceník dříví na I. Q 2017 platný od 1. 1. 2017
s firmou Dřevo-Málek s.r.o. a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 14/19/2017 bylo schváleno.
*
*
*
Předsedající uvedla další bod jednání schválení kupní smlouvy na dodávku paliva s Firmou Expol
Trade a nechala o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje kupní smlouvu na dodávku paliva s firmou Expol Trade,
s.r.o. a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy

*

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 10
Usnesení č. 15/19/2017 bylo schváleno.
*
*

Další bod jednání je příkazní smlouva s firmou Bon Finance s.r.o. na zajištění zadávacího řízení
ve výši 17 000,- a řízení projektové dokumentace ve výši 25 000,- bez DPH. (směr na Tylov)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje příkazní smlouvu s firmou Bon Finance s.r.o. na
administraci zadávacího řízení a projektového managmentu pro projekt „Smíšená stezka a
chodníky-Etepa II. - autobusové zálivy a zastávky“ a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
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Usnesení č. 16/19/2017 bylo schváleno.
*

*

*

Předsedající představila další bod jednání, která byla předložena ve spolupráci se sdružením obcí
Rýmařovska na zajištění průkazu energetické náročnosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje cenovou nabídku firmy PKV BUILD s.r.o. na zpracování
průkazů energetické náročnosti budov a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 17/19/2017 bylo schváleno.
*
*
*
Předsedající informovala přítomné o právním zastupování ve věci dvou žalob a poskytnutí
právního poradenství při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje právní zastupování obce JUDr. Vilémem Urbišem ve věci
žalob a právní porady při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

*

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 2 Zdržel se: 1
Usnesení č. 18/19/2017 bylo schváleno.
*
*

Předsedající informovala přítomné o změně sazebníků úhrad za poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb, kde došlo k navýšení částky za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
na 200,- Kč. Dle hodinové sazby platu účetní.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 19/19/2017 bylo schváleno.
*

*

*

Předsedající informovala přítomné o provedené kontrole kontrolním výborem, který se sešel na
návrh zastupitelstva obce k ukládacímu bodu - kontroly schválených smluv na prodej pozemku
starších 2 let. Kontrola usnesení byla provedena od roku 2011. Předsedající předala slovo
předsedovi kontrolního výboru p. Šebestovi, který se vyjádřil k zjištěním. Viz zápis z kontrolního
výboru. Předsedající se vyjádřila konkrétně k jednotlivým usnesením. Paní Kocourková vznesla
dotaz jak to, že kontrolní výbor nepřišel na to, že usnesení 17/12/2016 je protiprávní. Odkazuje se
na vyjádření ministerstva vnitra ze dne 13. 02. 2017. Předsedající informoval, že z ministerstva
vnitra obdržela upozornění na neurčitost zveřejněného záměru. Paní Kocourková nadále trvá na
svém vyjádření protiprávnosti schváleného usnesení. Následně proběhla diskuze mezi předsedající
a paní Ing. P. Kocourkovou a panem B. Kopincem k pozemku p. č. 35/1. Pan Šebesta se ohradil,
že mu bylo vzato slovo při informování zastupitelstva a veřejnosti o zprávě kontrolního výboru a
pokračoval v informaci o doporučení kontrolního výboru.
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Na základě tohoto doporučení byl přijat ukládací bod.
Návrh ukládacího bodu:
Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce oslovit zájemce neuzavřených kupních smluv na
prodej pozemku k vydání stanoviska o trvání záměru

*

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ukládací bod byl přijat
*
*

Předsedající informovala o žádosti paní Mohslerové, informovala přítomné o skutečném stavu
stávajících nemovitostí a parcel v místě. Paní Mohslerová, žádá o úpravu přístupové cesty
k pozemku. V katastru je přístup veden jako zastavěná plocha a nádvoří. K žádosti se vyjádřil pan
Štyks. Následně proběhla diskuze mezi zastupiteli. Pan Štyks má obavu, že dojde k prodeji
pozemku a tím ztratí možnost k přístupu nemovitosti.
Předsedající se vyjádřila, že v současnosti nemá obec Lomnice zájem provést změnu účelu užívání
parcely č. 58/2 v KÚ Tylov. Na základě vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecních požadavcích na
využívání území je splněna podmínka dle §20 odst. 7 přístupu po pozemní komunikaci (p. č. 1390
v KÚ Tylov) nejdéle 50 m od stavby.
V souvislosti ze stavem místní komunikace k objektu pana Štykse a paní Mohslerové byl řešen
současný nevyhovující stav komunikace. Následně na to proběhla diskuze ke stavu všech místních
komunikací a možnosti využití dotačních titulů na opravu těchto komunikací. Na základě diskuze
došlo ke stanovení ukládacích bodů zastupitelstva.
Návrh ukládacího bodu:
Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce zajistit provedení pasportizace místních komunikací
obce.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ukládací bod byl přijat
Návrh ukládacího bodu:
Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce prověřit možnost zřízení věcného břemene na parcele
č.p. 58/2 v KÚ Tylov.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ukládací bod byl přijat
Paní Mohslérová bude informována o stanovisku zastupitelstva. A o stanoveném ukládacím bodě
k možnosti zřízení věcného břemene, tak aby byl do budoucna ošetřen přístup k nemovitosti,
v případě odkoupení pozemku.
*
*
*
Předsedající představila výroční zprávu o činnosti školy, vyzvala přítomné k dotazům k paní
ředitelce. Dotazy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce
2015/2016
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 20/19/2017 bylo schváleno.
Předsedající informovala přítomné o zapojení ZŠ a MŠ do projektu. Vyzvala paní ředitelku L.
Mrtvou k podání bližších informaci. Ta stručně představila projekt a jeho zaměření. (dovybavení
ZŠ a MŠ, mzdové výdaje na chůvu)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice souhlasí se zapojením Základní školy a Mateřské školy Lomnice do
projektu MŠMT „Dvouleté děti v mateřské škole“
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 21/19/2017 bylo schváleno.

Předsedající informovala o převodu finančních prostředků ZŠ a MŠ v souvislostí se získanou
dotací. (finanční prostředky plynou přes Obec)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje převod prostředků Základní škole a Mateřské škole
Lomnice z projektu „Dvouleté děti v mateřské škole“ v celkové částce 224 108,- Kč
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 22/19/2017 bylo schváleno.

Diskuse, závěr.
Předsedajíc informoval přítomné o proběhlém plese, poděkoval všem organizátorům a sponzorům.
Informovala přítomné o výtěžku z plesu, který činní 2690,- Kč.
Dále informovala o vystoupení Duo Aramis, které se bude konat 7. 4. 2017 od 17.00 případní
zájemci se mohou hlásit na OÚ.
Předsedající informovala o letáků na poptávku zájmu k vybudování domovních ČOV, který byl
roznesen do všech domácností. Proběhla diskuze k uvedenému tématu. Padly návrhy na úpravu
letáků.
MVDr. Aleš Jurovic informoval o investičních záměrech obce – Smíšená stezka a chodníky
v obci. O trvajících obstrukcích k územnímu řízení a odvolacím řízení. O zahájení stavby Etapy
II. Řešení připomínek k vybudované Etapě I.
Nabídka paní Hanákové k prodeji nemovitosti č.p. 81 za cenu 700 000,- na vědomí.
Předsedající dala prostor k diskuzi.
Pan Štkys vznesl dotaz, zda má podat žádost na úpravu místní komunikace vedoucí k jeho
nemovitosti. Předsedající vyslovila souhlas s podáním žádosti.
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Předsedající na závěr poděkovala za účast a ukončila zasedání zastupitelstva v 20:00 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 13.3 2017
Zapisovatel: Barbara Vojtíšková
Ověřovatelé:

dne............................... podpis ...………………...........

dne ............................... podpis …...……………...........

Starostka:

Anna Šomodíková

dne ................................ podpis ……..…………...........

Razítko obce:
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