Obec Lomnice
Zastupitelstvo obce Lomnice

Zápis
Z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lomnice,
konaného dne 31. 05. 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 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva), čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). (prezenční
listina příloha č. 1)

2)

*
*
*
Volba návrhové komise, ověřovatele zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhla návrhovou komisi ve složení:
p. Josef Šebesta
p. Anna Kyselová
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje návrhovou komisi ve složení pan Josef Šebesta a paní
Anna Kyselová
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/20/2017 bylo schváleno.

*

*

*

Předsedající navrhla ověřovatele zápisu:
p. Ing. Pavlínu Kocourkovou MBA
p. Bohumila Kopince
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení paní Ing. Pavlínu
Kocourkovou a Bohumila Kopince
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/20/2017 bylo schváleno.
Předsedající navrhla zapisovatele z dnešního jednání paní Barbaru Vojtíškovou.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje zapisovatele z dnešního jednání paní Barbaru
Vojtíškovou
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/20/2017 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 19. zasedání ZO ze dne 06. 03. 2017 4) Hospodaření obce
 stavy na účtech obce k 31. 05. 2017
 hospodaření k 31. 05. 2017
 rozpočtové opatření č. 1,2,3,-2017
 závěrečný účet obce Lomnice 2016
 účetní závěrka obce Lomnice 2016
 likvidace vyřazeného majetku
 vyřazení odepsaných pohledávek, místní poplatky za svoz TKO ke schválení
 účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lomnice 2016
 kalkulace vodného a stočného 2017
 poskytnutí finančního daru Linka Bezpečí
 poskytnutí finančního daru Vodní záchranná služba
 poskytnutí finančního daru Rafael dětem
 poskytnutí finančního daru Head Bike Maraton 2017
 poskytnutí finančního daru Lomničtí dospěláci
5) Prodeje a nájmy pozemků
 Prodej pozemku p.č. 239/2 v KÚ Tylov
 Schválení kupní ceny pozemku v KÚ Tylov
 Kupní smlouva o převodu nemovitosti - Smíšená stezka Etapa I.
 Zřízení věcného břemene přeložka NN s ČEZ Distribuce a.s.
 Zrušení usnesení na prodej pozemku 58/8 KÚ Tylov
 Zřízení věcného břemene p.č. st. 58/2 v KÚ Tylov
 Nabídka prodeje domu č.p. 80
6) Různé
 Dřevo Málek a.s. nákupní ceník dříví II Q 2017
 Cenová nabídky Elektromontáže Bruntál s.r.o.
 Dodatek ke smlouvě MSK o prodloužení realizace projektu „Chodník podél silnice







I/45 v obci Lomnice – etapa I“v rámci programu „Program na podporu přípravy
projektové dokumentace 2015“
Smlouva o poskytnutí dotace z MSK - akceschopnost JDH
Pasportizace místních komunikací
Podání žaloby proti Zuzaně Kaščákové
Výstavba fotbalových šaten v Obci Lomnice
Zpracování projektové žádosti - Domovní čistírny odpadních vod
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Informace k realizaci „Smíšené stezky a chodníků“
Informace k realizaci „ Odpočinková plocha v Obci Lomnice“
Informace k realizaci „Smíšené stezky a chodníků“
Informace k realizaci „ Odpočinková plocha v Obci Lomnice
Cenová nabídka na výsadbu zeleně ZŠ a MŠ Lomnice
Nabídka reklamní plochy
Zpráva o stavu kriminality

7) Diskuse, závěr.

K programu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající nechala o programu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje program jednání schůze.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/20/2017 bylo schváleno.
*

*

*

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu Usnesení z 19. zasedání ZO ze dne 06. 03. 2017,
ukládací body budou projednány v rámci zastupitelstva. Jednotlivé ukládací body budou
projednávaný v rámci dnešního zasedání.
*

*

*

Předsedajíc předala slovo, paní účetní Dagmar Mlčákové, která představila stavy bankovních účtů
k 31. 05. 2017
Moneta Bank:
KB běžný účet:
KB terminovaný účet:
Česká národní banka:
Dohromady na účtech:

1 559 460,17 Kč
2 738 102,73Kč
3 660 175,62 Kč
20 179,32 Kč
7 977 917,84 Kč

Zastupitelé obdrželi rozpočtová opatření č. 1,2,3. Paní účetní přítomné informovala o přesunech
na jednotlivých účtech.
Hospodaření obce k 31. 05. 2017 nebylo do zasedání obce připraveno, informace bude podána na
příštím zasedání ZO.
Paní účetní představila další bod jednání, schválení účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2016.
Předsedající vyzval přítomné k případným dotazům. O slovo se přihlásila pan Ing. P. Kocourková,
která vznesla dotaz na odepsanou pohledávku 47 000 Kč za Energii pod kontrolou. Paní účetní
vysvětlila, že se jedná o dlouhodobou pohledávku, která byla přihlášena k insolvenci. Paní Ing. P.
Kocourková vznesla dotaz, kdy byla tato pohledávka přihlášena a proč o ní nebylo ZO
informováno.Předsedající uvedla, že do budoucna bude ZO informovat o přihlášených
insolvencích.
Paní účetní ve stručnosti představila zveřejněný závěrečný účet obce Lomnice 2016. Předsedající
vyzvala přítomné k dotazům. Dotazy dále nebyly. Předsedající představila návrhy usnesení a
nechala přítomné hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písmena b) Zákona č. 128/2000
Sb., o obcích v platném znění účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016
z výsledkem hospodaření 2 492 128,78,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/20/2017 bylo schváleno.
*
*
*
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 43 Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích závěrečný účet
obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 a
souhlasí s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/20/2017 bylo schváleno.
*
*
*
Paní účetní dále představila návrh na vyřazení majetku za rok 2016, který je připravený
k likvidaci a složení likvidační komise.
Vyřazený majetek - Hasiči: elektrický konvektor, 2x výstražná vesta
Vyřazený majetek - Obec: křovinořez, kancelářské křeslo, letecké fotografie
Celková hodnota majetku: 45 387 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje likvidační komisi ve složení: MVDr. Aleš Jurovic, Martin Blahuš,
Václav Vychodil. K vyřazení a následné likvidaci opotřebeného majetku v celkové hodnotě
45 387, 4 Kč.

*

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 7/20/2017 bylo schváleno.
*
*

Paní účetní představila další bod jednání a to návrh na vyřazení odepsaných pohledávek za svoz
komunálního odpadu za roky 2011, 2012 a 2013 jedná se o pohledávky, které jsou v prekluzi a v
současnosti jsou vymáhaný exekutorem. Jedná se tady pouze o přesun pohledávek na
podrozvahový účet. Paní Ing. P. Kocourková vznesla dotaz, zda k těmto pohledávkám jsou
opravné položky, tzn. bez vlivu na HV. Tato informace ji byla potvrzena s tím, že pokud dojde
k uhrazení, budou zaúčtovány zpět do výnosů. Předsedající přečetla návrh usnesení a nechala
přítomné hlasovat
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení odepsaných pohledávek, místní poplatky za svoz TKO za
rok 2011 až 2013 ve výši 41 613 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/20/2017 bylo schváleno.
*
*
*
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Paní účetní představila další bod jednání a to účetní závěrku za rok 2016 ZŠ a MŠ Lomnice. Sdělila
přítomným výsledek kontroly auditorů a žádost paní ředitelky o převod zlepšeného hospodářského
výsledku za rok 2016 ve výši 70 737, 88 Kč do rezervního fondu školy. Předsedající přečetla
návrhy usnesení a nechala o usnesení hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písmena b) a § 102 odst. 4
Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění účetní závěrku příspěvkové organizace Základní
a mateřská škola v Lomnici sestavenou rozvahovému dni 31.12.2016 z výsledkem hospodaření
70 737,88 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 9/20/2017 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Lomnice za rok 2016
takto: částku 70 737,88 Kč převést do rezervního fondu ZŠ v souladu s § 30 zákona 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 10/20/2017 bylo schváleno.

*

*

*

Dále paní účetní představila rozpočtové změny, byla provedena tři rozpočtová opatření.
Rozpočtové změny jsou zveřejněny na webových stránkách obce. Jedná se o transfer dotace
z ministerstva školství, který je uřčen pro ZŠ a MŠ Lomnice, který vzhledem k tomu že se jedná
o příspěvkovou organizaci obce musí jít přes účetnictví obce. Dále je zde přesun prostředků na
mzdové výdaje pro osoby pracující na veřejně prospěšné práce související s vyúčtováním dotace
úřadu práce. Oprava traktoru, oprava hasičského vozu, pořízení nových programů, program na
evidenci hrobů a evidenci smluv. Předsedající uvedla přípravu Řádu pohřebiště, který je
v současnosti připravován a s tím související nákup vývěsky na hřbitov. Paní Vojtíšková
představila změny na webových stránkách vztahující se ke zveřejňování rozpočtových změn a
dalších informací k rozpočtu.
*
*
*
Předsedající představila návrh na kalkulaci vodného a stočného v roce 2017, který byl připraven
ve spolupráci A. Kyselovou a O. Grezlovou (finančním výborem). Na základě skutečných nákladů
vychází vodné na 31 Kč m 3 a stočné na 55 Kč m 3. Kalkulace byla zastupitelům předána, jedná
se o kalkulaci vycházející ze skutečných nákladů a výnosů. Předsedající vyzval přítomné
k diskuzi. O slovo se přihlásila paní O. Grezlová, která není pro navýšení stočného o 8,- Kč
Předsedající zmínila náklady na provoz ČOV. Uvedla, že vyvážené kubíky do ČOV jsou
v kalkulaci zohledněny. Paní O. Grezlová navrhla cenu vodného 30 Kč m 3 a cenu stočného 47 m
3
Kč. Předsedající přečetla návrh usnesení a vyzvala přítomné k hlasování.
Návrh usnesení:
schvaluje kalkulaci vodného stočného a stanovuje cenu vodného a stočného pro rok 2017, vodné
30,- Kč a stočné 47,- Kč za 1 m3 .
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Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 3
Usnesení č. 11/20/2017 bylo schváleno.
V souvislosti s tématem se o slovo přihlásil pan A. Jurovic. Který uvedl, že ze zákona o
vodovodech a kanalizacích je provozovatel vodovodu povinen vytvářet rezervní fond oprav, který
obec v současnosti nemá. Navrhuje jeho vytvoření, jehož smyslem je oddělit finanční prostředky
od běžného účetnictví obce tak, aby v případě havárie či jiných skutečností byla občanům zajištěna
dodávka pitné vody.
Předsedající navrhla a přečetla ukládací bod:
Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce připravit materiál pro přípravu rezervního fondu oprav
vodovodů a kanalizací.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ukládací bod byl schválen.
Předsedající zmínila potřebu vodou šetřit.
*

*

*

Předsedající představila další bod jednání a tím jsou žádosti na poskytnutí finančních darů
jednotlivým organizacím.
O slovo se přihlásil pan R. Romanský. Prostředky by dle jeho názoru být poskytnuty sdružením,
které pro obci něco dělá. Lomničtí občané, myslivci a další. Vznesl dotaz, proč jsou poskytovány
prostředky jiným institucím. Předsedající uvedla, že příspěvky jsou uvedeny jako žádosti a není
nikde uvedeno, že jim bude přispěno. Žádosti jsou navrženy k projednání.
Pan Romanský uvedl, že žádost „Bike“ je pouze záležitost jednoho občana Lomnice pana bývalého
místostarosty obce, který tam jezdí. Vystoupil pan Šebesta, který se proti tomuto tvrzení ohradil,
on sám o maratonu nic neví. Předsedající uvedla, že se jedná o maraton, který je pořádán ve
spolupráci s mikroregionem Slezská Harta, kterého je obec členem. Pan Romanský se panu
Šebestovi omluvil.
Předsedající vyzvala přítomné k hlasování o poskytnutí finančních darů, bez uvedení výše podpory
a přečetla návrhy usnesení.
Návrh usnesení:
schvaluje poskytnutí finančního daru Vodní záchranné službě ČČK na zajištění provozu
organizace
Výsledek hlasování: pro: 0 proti: 0 zdržel se: 9
Usnesení nebylo přijato
Návrh usnesení:
schvaluje poskytnutí finančního daru Lince bezpečí, z.s. na zajištění provozu organizace
Výsledek hlasování: pro: 0 proti: 0 zdržel se: 9
Usnesení nebylo přijato
Návrh usnesení:
schvaluje poskytnutí finančního daru nadačnímu fondu Rafael dětem pro těžce nemocné dítě
Výsledek hlasování: pro: 1 proti: 0 zdržel se: 8
Usnesení nebylo přijato
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Návrh usnesení:
schvaluje poskytnutí finančního daru Mikroregionu Slezská Harta na podporu cyklistického
závodu HEAD BIKE MARATON 2017
Výsledek hlasování: pro: 0 proti: 0 zdržel se: 9
Usnesení nebylo přijato
*

*

*

Předsedající představila další návrh na poskytnutí finančního daru Spolku Lomničtí dospěláci na
zabezpečení sportovních a kulturních aktivit, který do jednání předložil pan Ing. Lukáš Ficek a
vyzvala pana Ficka, aby se k tématu vyjádřil. Pan Ficek souhlasí s tím, co již bylo řečeno panem
Ing. R. Romanským, aby byly příspěvky směřovány k občanům obce. Protože všech ostatním
spolkům bylo již vyhověno a Dospěláci dělají tolik akcí a že se jich mohou zúčastňovat všichni
občané, kteří mají zájem, a proto by měli dostat dar. Navrhl dar 30 000 Kč.
Vystoupil pan M. Blahuš, který navrhuje přispívat na každou akci zvlášť. Nebude podporovat
akce, které se konají v nezkolaudované budově. Vystoupila paní Ing. P. Kocourková, která uvedla,
že budova byla zkolaudovaná, jinak že by nebyla zapsaná v katastru a že má mylnou informaci.
Na to pan Blahuš odpověděl, že klidně přispěje na zájezdy a že oni se vždy na pořádaných akcí
vždy snažili vydělat a že to, co se vydělá, je vše toho spolku. Na to odpověděla paní Kocourková,
že Dospěláci na těch akcích prodělávají. Paní Kocourková se otázala, zda vůbec ví, jaké akce
pořádají. Pan Blahuš odpověděl, že neví, protože nevyvěšují plakáty. Paní Kocourková
odpověděla, že na všechny akce se plakáty vyvěšují.
Následně se rozpoutala diskuze o zveřejňování letáků na akce Spolku Lomnických dospěláků.
Vystoupil pan R. Romanský, paní Kocourková, pan Šebesta uvedl svůj důvod, proč nebude
hlasovat. Spolku, který si pořídí tajnou nahrávku při jednání se starostkou a poté ji zveřejní na
internetu, pro něj není důvěryhodný spolek.
Předsedající promluvila k přístupu Lomnických dospěláků a zveřejňování letáků na jednotlivé
akce, že obec vyvěšuje vždy sedm plakátů. Dále si trvá na svém vyjádření, proč hlasovala proti a
občané si ho mohou na webu pan Kressy poslechnout. Pan R. Romanský uvedl, že je problém
v komunikaci. Předsedající uvedla, že seniorům dávají úlevu 100 Kč na poplatcích za komunální
odpad (což je 11 200 Kč za rok), všem jubilantům od 65 let po pěti letech se dávají dárky cca za
150 Kč (což se 6 750 Kč) a že v letošním roce se pořádalo společné vystoupení v Rýžovišti pro
seniory za 5 tis. Kč a část nákladů na autobus. A že obec bude pořádat zájezd seniorů. A že seniory
nediskriminuje. Myslivci si žádost nepodali, mají v pronájmu budovu obce a pro obec nedělají
vůbec nic.
Vystoupil pan Ficek, který uvedl, že platí za honitbu. O slovo se přihlásila paní Ing. P.
Kocourková, která uveřejnila, že v obci dávají tři plakáty, že akce i náklady platí ze svého. Pokud
by obec přispěla, může být plakátů i více. Za letošní rok bylo pořádáno více jak 20 akcí a nejsou
zaměřeny jen na důchodce, ale jsou to akce pro děti a lidi v produktivním věku. Mají různou
tématiku – výuka jazyků, různé odborné přednášky, workshopy spojené s daným obdobím
(velikonoce apod.). Nejedná se o výdělečné akce, lidé si vše platí sami. Na lidech je vidět, že mají
zájem o pořádané akce.
Pan Blahuš uvedl, že pokud by byly akce pořádané v obecní budově, chodil by na ně i on sám.
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O slovo se přihlásil pan A. Jurovic, který zmínil spolek myslivců, který je dle jeho názoru V.I.P.
sdružení lidí a že jednak si nepožádali.
Dále vystoupil pan B. Kopinec, které mu se nelíbí, že na zveřejněných letácích ke Country bálu
bylo uvedeno, že prodej vstupenek je omezen. Tak neví proč to tak je. Paní Kocourková uvedla,
že se jednalo o max. počet 100 lidí. P. Kopinec by chtěl vidět názvy jednotlivých akcí. Paní
Kocourková uvedla, že jestli má teď čas, že mu seznam klidně přečte. Dále proběhla diskuze o
komunikaci mezi obcí a spolkem Lomničtí dospěláci, o vyvěšování plakátu. Předsedajíc navrhla
o příspěvku hlasovat.
Do diskuse se přihlásila paní Grézlová, která se zeptala na počet lidí, kteří se zúčastnili akce pro
seniory v Rýžovišti. Bylo ji odpovězeno, že se jedná zhruba o 20 lidí. Paní Grézlová se zeptala,
zda by nebylo rozumnější přispět někomu, kdo pořádá více akcí než udělat jen dvě. A že oni na
akci dospěláků neutratili nic a že to tam bylo pěkné a že se nejedná o ziskové akce. A že si myslí,
že to není tak velká částka, a že žádat vždy na jednotlivé akce je náročné.
Návrh usnesení:
schvaluje poskytnutí finančního daru Spolku Lomničtí dospělci na zabezpečení aktivit v celkové
výši 30 000,- Kč, schvaluje smlouvu o poskytnutí daru a pověřuje starostku obce podpisem
darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 1 Zdržel se: 5
Usnesení nebylo přijato
*

*

*

Předsedající pokračovala v jednání a představila další bod jednání schválení prodeje pozemku
panu M. Kyselovi za účelem využití vybudování hnojiště. Dále přečetla námitku pana Romana
Kressy k prodeji tohoto pozemku.
Předsedající požádala zastupitele, aby se k námitce vyjádřili. Dle názoru pana Blahuše by se pak
nemohlo hlasovat vůbec k ničemu, protože Kopinců a Kyselů je tolik, že by se nic neodhlasovalo.
Předsedající, se zde o žádný klientelismus nejedná. A že tak malá obec je rodinnými vztahy
propojena. Paní Ing. P. Kocourková vystoupila, že se soustředí na klientelismus, ale že důležitější
tam je to precedentní jednání při prodeji pozemku p.č.35/1 Paní Kocourková upozornila, že žádné
prodeje schváleny od té doby nebyly. Na to reagovala předsedající, že se schvalovaly i jiné prodeje
pozemků, kde tyto podmínky nebyly dány (Míčovi, Mádr).
Vystoupila paní O. Grezlová , která uvedla, že by si zastupitelstvo mělo stát za podmínkami, ale
tady se jedná o úplně jiný druh pozemku. Předsedající přistoupila k hlasování.
Předsedající ještě dodala, že ona s těmi námitkami musí pracovat a že musí zastupitele s tím
seznámit, aby to nijak neovlivňovalo je a jejich hlasování. Námitku pana Kressy musí zastupitelé
vzít na vědomí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p.č. 239/2 v KÚ Tylov panu Milanu Kyselovi
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 1 Zdržel se: 1
Usnesení č. 12/20/2017 bylo schváleno.

*

*

*
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Předsedající představila další bod jednání a to schválení kupní ceny pozemku a zřízení věcného
břemene na příjezdové komunikaci k pozemku 495/1, který je ve vlastnictví obce. K prodeji
pozemku bylo přijato usnesení č. 15/9/2015 ze dne 21. 10. 2015. Chybělo zde stanovisko k dělení
pozemku ze stavebního úřadu, které je již vyhotoveno. Cena je upravena bez daně s převodu
z nemovitosti.
Paní Mičová vznesla dotaz, zda není potřeba zabřemenit také obecní vodovod. Předsedající se
vyjádřila, že na vodovod se věcné břemeno nezřizuje. To mělo být vyhotoveno v případě budování
vodovodu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní cenu pozemků p.č.254/6, 259, 260, 495/1, 497 v KÚ Tylov
manželům Míčovým ve výši 59.700 Kč, pod podmínkou zřízení věcného břemene přístupu a
příjezdu osobními a nákladními automobily, dále právo vstupu a vjezdu za účelem údržby p.č.
254/6, 259, 497 v KÚ Tylov.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se:1
Usnesení č. 13/20/2017 bylo schváleno.
*
*
*
Předsedající představila další bod jednání, vztahující se ke kupní smlouvě převodu nemovitostí.
Schválená kupní cena u pozemku je 40 Kč, která byla odsouhlasena ještě před uzavřením smluv o
právu stavby. Nákup pozemku bude dle geometrického plánu. Předsedající přečetla návrh usnesení
a nechala o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu o převodu nemovitosti dotčené výstavbou smíšené
stezky etapa I, dle GP 419/66/2016 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 14/20/2017 bylo schváleno.
*

*

*

Předsedající představila další bod jednání, který se vztahuje k ukládacímu bodu z 19. zasedání
zastupitelstva obce, oslovit zájemce neuzavřených kupních smluv na prodej pozemku k vydání
stanoviska o trvání záměru. Zájemci o pozemek byly osloveni. Pan Janyška měl schválen pozemek
58/8 v kú Tylov od roku 2012, návrh na zrušení nepřevzal (pozemek v chatové oblasti v Tylově).
Předsedající přešla k hlasování
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení usnesení č. 15/12/2012 na prodej pozemku p.č. 58/8 KÚ
Tylov.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 15/20/2017 bylo schváleno.
*

*

*

Předsedající dále k ukládacímu bodu uvedla, že byla oslovena i paní MVDr. Sandra Jurovicová,
která odstupuje pouze od prodeje pozemku p.č. 789/13. O pozemek p.č. 765/2 nechala zaměřit a
na dalším ZO bude projednána kupní cena pozemku.
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*

*

*

Předsedající přešla k dalšímu bodu jednání, podkladový materiál nebyl zaslán zastupitelům,
protože byl obdržen dnem zasedání, jedná se o zřízení věcného břemene na přeložku sloupu
nízkého napětí p.č. 1038/8 v KÚ Lomnice u Rýmařova (na vybudované smíšené stezce – etapa
II.)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene přeložka NN s ČEZ
Distribuce a.s. a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 16/20/2017 bylo schváleno.

*

*

*

Na základě ukládacího bodu z 19. zasedání obce bylo prověřena možnost zřízení věcného břemene
na parcele č.p. 58/2 v KÚ Tylov. Dle vyjádření katastrálního úřadu je možné toto břemeno
k pozemkům provést. Předsedající přešla k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene p.č. st. 58/2 v KÚ Tylov přístupu a
příjezdu osobními a nákladními automobily, dále právo vstupu a vjezdu za účelem úprav a
údržby
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 17/20/2017 bylo schváleno.
*
*
*
Předsedající informovala o nabídce projede nemovitosti č.p.80 za cenu 700 000Kč, která byla
přednostně nabídnuta obci Lomnice. (půlka hasičárny prodaná manželům Hanákovým). Ze
zastupitelů nebyl vznesen žádný návrh k odkoupení budovy.

*

*

*

Předsedající přešla k dalšímu bodu jednání a to k nákupní ceně dříví na II. Q 2017 platný od 1. 4.
2017, požádala pan Ing. L. Ficka o vyjádření. Pan inženýr se vyjádřil, že uvedené ceny jsou
v pořádku. Předsedající přešla hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákupní ceník dříví na II. Q 2017 platný od 1. 4. 2017 s firmou
Dřevo-Málek s.r.o. a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 18/20/2017 bylo schváleno.

*

*

*
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Předsedající uvedla další bod jednání a tím je nabídka firmy Českomoravská světelná s.r.o. a na
zajištění doplnění osvětlení u paní Janečkové a paní Chytilové sloupy zde jsou, jedná se pouze
o osazení světel (řešeno na základě podnětů občanů).
Pan M. Kysel vznesl dotaz, zda by nebylo možno přidat osvětlení také naproti „Zelené hospody“
u památníku jedná se o tmavé místo, kde se zdržují podivné existence. Předsedající uvedla, že
míst, které by byly potřeba osvětlit, je více. Obnášely by však přidání sloupu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku firmy Českomoravská světelná s.r.o. na doplnění
veřejného osvětlení a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/20/2017 bylo schváleno.
*
*
*

Předsedající představila další bod jednání reagující na ukládací bod z 19. zasedání zastupitelstva
obce. Zajištění provedení pasportizace místních komunikací obce. Byly osloveny tři firmy, pouze
dvě podaly své nabídky, které byly předloženy zastupitelům. Výhodnější cenová nabídka je od
firmy Atelis. Předsedající přešla k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku firmy Atelis na zpracování pasportu místních
komunikací a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 20/20/2017 bylo schváleno.
*

*

*

Předsedající informovala přítomné o podpisu dodatku ke smlouvě MSK o prodloužení realizace
projektu „Chodník podél silnice I/45 v obci Lomnice – etapa I “v rámci programu „Program na
podporu přípravy projektové dokumentace 2015“ a přešla k hlasování. (podporovány projekty
s IROP, kde podanou žádost nemáme) Prozatím jsme obdrželi polovinu dotace, kterou jsme
doposavad nečerpali. V případě podání žádosti do IROP bychom měli zajištěno financování
přípravy PD.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouvě MSK o prodloužení realizace projektu
„Chodník podél silnice I/45 v obci Lomnice – etapa I “v rámci programu „Program na podporu
přípravy projektové dokumentace 2015“ a pověřuje starostku obce podpisem dodatku.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o uzavření dodatku za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne
o uzavření tohoto dodatku dne 15. 06. 2017 na svém zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 21/20/2017 bylo schváleno.
*

*

*

Předsedající informovala o dalším bodu jednání a tím je dotace ze MSK na zajištění
akceschopnosti hasičů. Předsedající přešla k hlasování.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na zabezpečení akci schopnosti jednotky JS DH ve výšíš 50.000 Kč a
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.22/20/2017 bylo schváleno.
*

*

*

Paní Ing. P. Kocourková vznesla dotaz k přípojce na vodu, která bude využita ze stávajícího
stánku. Přípojka je vybudována, jedná se pouze o propojení z vodoměrné šachty do objektu.
Přípojka elektroinstalace bude provedena od HDS na sloupu po nový objekt
Další dotaz vznesla paní Kocourková, kolik bude vystavěno buněk. Předsedající uvedla, že se
jedná o výstavbu 6 buněk. Paní Kocourková upozornila na to, že původně jsme se bavili, že těch
6 buněk bude jen tehdy, když bude dotace. Původní návrh byl za 750 tis. Kč (4 buňky) a myslí si,
že se to je dostatečné řešení pro zázemí na hřišti, a že když nejsou dotace je zbytečné rozpočet
navyšovat. Dle jejího názoru by finance měly být směřovány do potřebnějších výdajů obce např.
opravy místních komunikací. A tak jak říkala, již na minulém zastupitelstvu, maximální výše by
měla být 1 milión korun.
Předsedající uvedla, že se jedná o rozpočet, který bude teprve soutěžen. O slovo se přihlásil pan
A.Jurovic., který uvedl, že pokud bude paní P. Kocourková, Spolek Lomničtí dospěláci pan R.
Romanský pokračovat ve svých intervencích nebudou nutné žádné další finanční prostředky
k výstavbě komunikací, chodníků a cyklostezek.
Následně proběhla diskuze k podanému podnětu pana R. Romanského a vyjádření k Rozhodnutí
z MSK k územnímu řízení. Paní Ing. Kocourková uvedla, že je možné nebudovat chodník,
vystavit pouze zpevněnou plochu, po které se dá chodit. Není nutno využívat dotační systém.
Následně proběhla diskuze, postupně se vyjádřila předsedající, R. Romnaský, A. Jurovic a B.
Kopinec. Opět byla řešena problematika živého plotu u pana Reného Romanského a neuzavření
smlouvy dle jeho požadavku.
Pan MVDr. A. Jurovic se vyjádřil k termínům dotací, které jsme díky podnětům pana R. Kressy
a pana R. Romanského nestihly. Paní O. Grézlová vznesla dotaz, kdyby bylo vybudováno méně
buněk, jak bude vypadat rozpočet a zda je možné snížit počet buněk. Předsedající zmínila
jednotlivé buňky a jejich využití. Na snížení rozpočtu nelze odpovědět. V případě následného
dopracovávání, je vždy riziko následných úprav a jejich vad. Po vyjádření názoru předsedající
přistoupila k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výstavbu fotbalových šaten z rozpočtu obce Lomnice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 1 Zdržel se: 1
Usnesení č. 23/20/2017 bylo schváleno.
Na návrh paní Ing. Kocourkové je zaznamenáno, kdo a jak hlasoval:
Proti: p. Ing. Pavlína Kocourková
Zdržel se: p. Ing. Lukáš Ficek.
*

*

*

V souvislosti se schváleným usnesením je nutné přijmout ukládací bod na zhotovitele fotbalových
šaten.
Návrh ukládacího bodu.
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Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce realizovat výběrové řízení na zhotovitele fotbalových
šaten v obci Lomnice

*

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 1 Zdržel se: 1
Ukládací bod byl schválen.
*
*

Předsedající sdělila přítomným informaci k vybudováním domovních ČOV. Na dnešním zasedání
měla být projednáváno vybudování domácích ČOV, (schválení projektové žádosti, schválení
spoluúčasti občana při výstavbě, schválení zajištění administrace) z ohledem na fakt, že příští
týden ve středu je domluvena schůzka s projektovým manažerem, bude přistoupeno k hlasování
k výstavbě až na dalším jednání zastupitelstva obce.
Pro informaci v obci Lomnice projevilo zájem o výstavbu 180 osob, které splňují 30% trvale
žijících osob. Včetně obecních budov. Bylo vyžádáno stanovisko MSK k plánu rozvoje a výstavbě
kanalizací. Dojde k pozvání všech osob, které odevzdaly závaznou přihlášku.
*
*
*
Předsedající přešla k dalšímu bodu jednání schválení dodavatele Kareta s.r.o. Bruntál na výstavbu
části autobusových zálivů a chodníků v Tylově. Akce bude realizována v případě podpory SFDI.
Proběhlo výběrové řízení, přihlásili si dva dodavatele: KARETA s.r.o. s nabídkovou cenou
4.636.322,75 Kč a firma COLAS CZ, a.s. s nabídkovou cenou 4.872.704,70. předsedající
přistoupila k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele Kareta s.r.o. Bruntál na realizaci výstavby „Smíšená
stezka a chodníky etapa II a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 24/20/2017 bylo schváleno.
Předsedající představila další bod k jednání a tím je schválení dodavatele na výstavbu odpočinkové
plochy s herními prvky v Lomnici. Proběhlo výběrové řízení, přihlásilo se 5 firem. Tři nabídky
byly vyloučeny pro formální chyby. Dvě nabídky byly hodnoceny. Jednalo se o nabídku Acer
Woodway s.r.o. v celkové výši 496 487,- a vítěznou nabídku firmy YGGDRASILMONT s.r.o.
v celkové výši 394 900 Kč. Jedná se o hřiště bez dopadových ploch. Dotace je 400 000 tis. tím, že
byla vysoutěžena nižší cena, bude upravena i výše dotace. Která činí 70% ceny z uznatelných
nákladů. Předsedající přistoupila k hlasování.
Inf. Ficek vystoupil z dotazem, jaké budou terénní úpravy, protože nejsou uvedeny v předložené
dokumentaci. Předsedající odpověděla, že to bude bez dopadových ploch, že to bude přímo
v terénu. Ing. Ficek podotknul, že je tam mokro. Předsedající uvedla, že tam mokro není.
Na dotaz pana Romanského předsedající vyjmenovala jednotlivé herní prvky, které jsou součástí
projektu a že bylo vyvěšeno na stránkách obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele YGGDRASILMONT s.r.o. na realizaci akce
„Odpočinková plocha s herními prvky v obci Lomnice“ a pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/20/2017 bylo schváleno.

13

*

*

*

Předsedající přešla k dalšímu bodu jednání a tím je zpronevěra finančních prostředků paní Z.
Kaščákovou a podání žaloby s titulu náhrady škody. V trestním řízení byla zjištěna škoda ve výši
1.514.164 Kč. Vůči Obci Lomnice byl Z. Kaščákovu uznán dluh do výše 467.450 Kč, který byl
přihlášen do insolvenčního řízení. Další zpronevěřené částky, které nebyly paní Z. Kačákovou
uznány je potřeba žalovat. V případě nepodání žaloby by mohlo dojít k žalobě obce za nečinnost
a nekonání všech kroků vedoucích k vymáhání dlužné částky.
Proběhla, obsáhla diskuze. Kde se postupně vyjádřila paní Ing. Pavlína Kocourková, která
nesouhlasila s podáním žaloby, důvody které uvedla, jsou neúměrné náklady na soudní výlohy.
Dále se vyjádřil pan MVDr. Aleš Jurovic, který uvedl, že vzhledem k hrozbě podání trestního
oznámení na obec pro nečinnost v této věci, je správné žalobu podat a to i vzhledem k soudním
výlohám. Dále si přeje zaznamenat jmenovitě, jak kdo hlasoval.
Předsedající přešla k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žaloby proti Zuzaně Kaščákové s titulu náhrady škody,
pověřuje starostku obce k podpisu plné moci s JUDr. Vilémem Urbišem na vypracování žaloby a
zastupování obce v soudním řízení
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 26/20/2017 bylo schváleno.
Na návrh pana MVDr. A. Jurovice je zaznamenáno, kdo a jak hlasoval.
Zdržel se: Ing. P.Kocourková
V návaznosti na předchozí bod jednání je nutné vyzvat ředitelku školy ZŠ a MŠ Lomnice, aby
zvážila podání žaloby proti Zuzaně Kaščákové. Proto bylo navrženo přijetí ukládacího bodu.
Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce projednat s ředitelkou školy ZŠ a MŠ Lomnice
magistrou Lucii Mrtvou podání žaloby proti Zuzaně Kaščákové na náhradu škody.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1
Ukládací bod byl schválen.

*

*

*

Předsedající informovala přítomné o stavu na úseku kriminality a veřejného pořádku
v katastrálním území obce Lomnice u Rýmařova v roce 2016.
Předsedající představila další bod jednání, který nebyl zaslán zastupitelům, byl přijat v den
jednání. Jedná se o žádost o pronájem části fasády budovy č.p.83. Jedná se o volnou plochu
k pronájmu, nabídnuta roční cena nájmu je ve výši 12 000 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem reklamní plochy na budově
č. p. 83.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 26/20/2017 bylo schváleno.
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Předsedající představila poslední bod dnešního jednání cenovou nabídku na osazení keřů u ZŠ a
MŠ Lomnice v celkové výši 5 495, 30 Kč, vzhledem k částce je informace předložena pouze na
vědomí.

*

*

*

Předsedající vyzvala přítomné k diskuzi. Přihlásila se paní O. Grezlová, která vznesla dotaz
k osobám zaměstnaným na veřejně prospěšné práce. Předsedající uvedla, že se podařilo přes Úřad
práce na VPP zaměstnat pana M. Výletu, paní Z. Berkovou a paní Z. Fritschovou, na výjimku pana
Večerka, na dohodu je zaměstnán pan L. Birdáč.

O slovo se přihlásil pan M. Blahuš, které mu se nelíbí využívání multifunkčního hřiště u ZŠ a MŠ
Lomnice, převážně dospělými osobami. Dle jeho názoru by měla být nastavena pravidla, tak aby
hřiště mohli využívat všichni. Následně proběhla diskuze mezi zastupiteli a přítomnými občany.
Závěrem bylo přijetí ukládacího bodu.

Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce stanovit podmínky provozu na dětském multifukčním
hřišti v Lomnici
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ukládací bod byl schválen.
Pana Ing. Lukáš Ficek se dotázal na úpravy sjezdu k „trendům“: Předsedající uvedla, že podle
sdělení pana Laštůvky byla provedena úprava sjezdu. Práce na úpravě není ukončena. Předsedající
bude nadále věc řešit. Je zde možnost nechat úpravy provést jinou firmou a náhradu za provedenou
práci uplatňovat v rámci uzavřené smlouvy s Hydrospolem s.r.o. (zádržné).
Do diskuze se přihlásil pan R. Romanský, který apeluje na nedodržování obecně závazné vyhlášky
1/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ze strany zastupitelů a zaměstnanců
obce. Byl vyzván ke konkretizací osob. Proběhla živá diskuze, vzájemné napadání kdo, kdy kosí.
Pan R. Romanský byl upozorněn na stížnost občanky k likvidaci psích exkrementů. Exkrementy
ukládat do vlastních sběrných nádob.

Předsedající na závěr poděkovala za účast a ukončila zasedání zastupitelstva v 19:28 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 08. 06. 2017
Zapisovatel: Barbara Vojtíšková
Ověřovatelé:

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

Starostka:

Anna Šomodíková

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

Razítko obce:

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi zápisu ze zasedání ZO s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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