Obec Lomnice
Zastupitelstvo obce Lomnice

Zápis
z 24. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lomnice,
konaného dne 18. 12. 2017, od 16:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

1)

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Lomnice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16:00 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. Ing. Lukáš Ficek
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje návrhovou komisi ve složení pan Josef Šebesta a paní
Ing. Lukáš Ficek
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/24/2017 bylo schváleno.

*

*

*

Předsedající navrhla ověřovatele zápisu:
p. Martin Blahuš
p. Olga Lechnerová
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení pan Martin Blahuš a paní
Olga Lechnerová
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/242017 bylo schváleno.
Předsedající navrhla zapisovatele z dnešního jednání paní Barbaru Vojtíškovou
Návrh usnesení:

1

Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje zapisovatele z dnešního jednání paní Barbaru
Vojtíškovou
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/23/2017 bylo schváleno.

*

*

*

Předsedající přečetla program jednání zasedání zastupitelstva obce.
3)

Schválení programu

1) Zahájení
2) Volba návrhové komise, ověřovatele zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
 kontrolu usnesení z 23. zasedání ZO ze dne 20.11.2017 - na vědomí
4) Hospodaření obce
 projednání návrhu rozpočtu na rok 2018
 stavy na účtech obce k 18. 12. 2017
 hospodaření k 30.11.2017
 rozpočtové opatření č. 10/2017
 plán inventur za rok 2017
 schválený rozpočet Sdružení obcí Rýmařovska na rok 2018

5) Prodeje a nájmy pozemků






schválení prodejní ceny – MVDr. Sandře Jurovicové
pronájem pozemku - MVDr. Sandra Jurovicová,
pronájem pozemků Ing. Pavlína Kocourková
zrušení zřízení věcného břemene

6) Různé













Kupní smlouva EXT /2042/2018 o koupi a dodávce paliva Expol trade s.r.o.
Smlouva o výpůjčce a údržbě ŘSD
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Bruntálsko
Plán kulturních akcí 2018
Pasport místních komunikací
Podmínky pro poskytování finančního příspěvku z rozpočtu obce Lomnice
Poskytnutí příspěvku Slezské Diakonii
Informace k podané žalobě
Projednání odměn členů zastupitelstva
Záměr prodeje hasičského auta Toyota
Žádost pana Trpky o přidělení bytu

7) Diskuse, závěr

Předsedající přečetla návrh usnesení ke schválení programu
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje program jednání schůze.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/24/2017 bylo schváleno.
*

*

*

Kontrola ukládacích bodů:
-prověřit možnost zřízení osvětlení k železniční zastávce, byla oslovena firma Českomoravská
světelná s.r.o., aby vytvořila návrh řešení s celkovou kalkulaci ceny. Prozatím nemáme vyjádření
ukládací bod trvá.
*
*
*

Předsedající předala slovo paní účetní D. Mlčákovou. Paní účetní představila návrh rozpočtu pro
rok 2018, který byl zveřejněn na úřední desce obce Lomnice. Ze strany občanů nebyla vznesena
žádná připomínka. Dotaz k rozpočtu vznesla pouze paní P. Kocourková, které bylo odpovězeno
emailem. Uvedla nevyrovnanost rozpočtu na rok 2018. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen
z přebytku hospodaření z minulých let.
Příjmy
Výdaje
Rozdíl

12 070 727,00 Kč
13 552 994,00 Kč
1 482 267,00 Kč

Předsedající nechala prostor pro případné dotazy, nikdo se nepřihlásil. Předsedající přečetla
návrh usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2018, který je přílohu zápisu z jednání
zastupitelstva obce
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/24/2017 bylo schváleno
*

*

*

Paní účetní pokračovala v jednání a představila stavy bankovních účtů připravené k datu 18. 12.
2017
Moneta Bank:
KB běžný účet:
KB terminovaný účet:
Česká národní banka:
Dohromady na účtech:

422 901,02 Kč
1 254 167,85 Kč
4 132 685,30 Kč
1 560,15 Kč
5 811 314,32 Kč
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Paní účetní dále představila rozpočtová opatření č. 10, který je zveřejněn na webových stránkách
obce.
Dále uvedla Plán inventur 2017 – je připraven, inventury budou probíhat od 3.1.2018 , členové
komise budou vyzváni. Předsedající doplnila informaci, že do komise k hasičům byl místo
předsedy pana Frnky nominován pan Bohumil Kopinec, pan Frnka bude za vedení hasičů
přítomen.
*

*

*

Předsedající zmínila schválený rozpočet Sdružení obcí Rýmařovska na rok 2018, který tímto
bere zastupitelstvo na vědomí. Schválený rozpočet je zveřejněn na webových stránkách obce.
*

*

*

Předsedající přešla k dalšímu bodu jednání a tím jsou prodeje a nájmy pozemků. Sdělila nutnost
zrušení částí usnesení o prodeji pozemku 789/13 ostatní plocha v KÚ Lomnice u Rýmařova paní
MVDr. Sandře Jurovicové. Paní Jurovicová odstoupila od záměru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje zrušení části usnesení o prodeji pozemku 789/13 ostatní
plocha v KÚ Lomnice u Rýmařova paní MVDr. Sandře Jurovicové.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/24/2017 bylo schváleno
*

*

*

Předsedající přešla ke schválení prodejní ceny pozemku dle normativu obecního úřadu a to
pozemku p.č. 765/2 v KÚ Lomnice u Rýmařova MVDr. Sandře Jurovicové v celkové výši 9710
Kč. Přečetla návrh usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodejní cenu pozemku p.č. 765/2 v KÚ Lomnice u Rýmařova
MVDr. Sandře Jurovicové v celkové výši 9710 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 7/24/2017 bylo schváleno
*

*

*

Dalším bodem jednání, který byl předsedající představen je pronájem pozemku paní MVDr.
Sandře Jurovicové, p.č. 1139/7 o výměře 700m2 v KÚ Lomnice u Rýmařova.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 1139/7 o výměře 700m2, v KÚ Lomnice u
Rýmařova paní MVDr. Sandře Jurovicové.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 8/24/2017 bylo schváleno
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*

*

*

Předsedající představila další bod jednání a tím je pronájem pozemku paní Ing. P. Kocourkové
jedná se o části pozemků p.č. 35/1 o výměře 316m2 a p.č. 290 o výměře 348m2, v KÚ Lomnice u
Rýmařova. Předsedající vznesla dotaz na paní Ing. P. Kocourkovou, majitelem nemovitosti na
pozemku p č. 35/1 je firma Microtem a žadatelem o pronájem je paní Ing. P. Kocourková. Paní P.
Kocourková tuto skutečnost potvrdila, souhlas s pronájem nebude vyžadován. V případě
odkoupení pozemku by tomu tak bylo. Předsedající přešla k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemků p.č. 35/1 o výměře 316m2 a p.č. 290 o
výměře 348m2, v KÚ Lomnice u Rýmařova paní Pavlíně Kocourkové
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 9/24/2017 bylo schváleno
*

*

*

Předsedající představila další bod jednání, a tím je zrušení usnesení ke zřízení věcného břemene
na obecní komunikaci v části Tylov, bylo řešeno návrhem na vklad což bylo zamítnuto, zřízení
věcného by vyžadovalo sepsaní smlouvy se všemi majiteli okolních parcel, vzhledem k tomu, že
se jedná o obecní komunikaci, nebude pozemek zabřemeněn. Předsedající přečetla návrh usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 17/20/2017 o 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. 10/24/2017 bylo schváleno
*

*

*

Předsedající představila návrh nové smlouvy na koupi a dodávku úhly společnosti Expol trade
s.r.o. , uvedla ceny v roce 2017 - 2505 Kč/t a současnou cenu za uhlí pro rok 2018 - 2660,- Kč/t.
Přečetla návrh usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu EXT /2042/2018 o koupi a dodávce paliva na rok
2018 Expol trade s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro: 9Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 11/24/2017 bylo schváleno
*

*

*

Předsedající informovala přítomné o nutnosti zrušení usnesení k uzavřené smlouvě s ŘSD
schválené na posledním zasedání. Ze strany ŘSD došlo k chybě, nebyly zde uvedeny všechny
pozemky, nyní jsou zde i pozemky, které nabyly osazeny a jsou tělesem smíšené stezky, budoucí
nástupce musí mít uzavřenou nájemní smlouvu před předáním Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce ruší usnesení č.13/23/2017 o uzavření smlouvy s ŘSD o výpůjčce a údržbě
pozemku – smíšená stezka etapa I.
Výsledek hlasování: Pro: 9Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 12/24/2017 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy č. BR-234-17-45 KA, ŘSD o výpůjčce a údržbě
pozemku
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 13/24/2017 bylo schváleno
*

*

*

Předsedající uvedla informaci o zařazení základní školy do akčního plánu Mikroregionu hrubý
Jeseník. Základní škola je zařízena ve vzdělávání v MAP na Bruntálsku a uvažuje do zařazení pod
MAS Rýmařovsko. Došlo by k sjednocení místních akčních skupin stejně jako v případě obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým dokumentem Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro
Bruntálsko včetně jeho dvou nedílných příloh
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 14/24/2017 bylo schváleno
*

*

*

Předsedající informoval přítomné o novém pasportu místních komunikací, který bylo nutné
zpracovat s ohledem na podání žádosti o opravu místních komunikací. Pasport místních
komunikací je k dispozici k nahlédnutí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pasport místních komunikací Obce Lomnice
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 15/24/2017 bylo schváleno
Paní Ing. Kocourková se vyjádřila, že je lepší tyto věci dávat dopředu.
*

*

*

Předsedající představila plán kulturních akcí na rok 2018 a vyzvala přítomné k doplnění. Přihlásil
se pan Šebesta, který žádá o doplnění položení pamětní desky na památku občanů padlých v I.
světové válce k příležitosti 100. výročí. Do plánu kulturních akcí bude přidáno
Odhalení pamětní desky v listopadu 2017. Pan MVDr. Aleš Jurovic představil svůj záměr ve
spolupráci s panem Morávkem a to zveřejnění tematických fotografii pana J. Štreita vztahujících
se k obci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán kulturních akcí Obce Lomnice 2018

6

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 16/24/2017 bylo schváleno
*

*

*

Předsedající představila upravené podmínky pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu
obce, které budou zveřejněny na webových stránkách. Doplnila změnu finanční částky na
vzdělávací akce dle schváleného rozpočtu na rok 2018 a to 20 000,- . Vyzvala přítomné k doplnění
a přečetla návrh usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky pro poskytování finančního příspěvku z rozpočtu obce
Lomnice
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 17/24/2017 bylo schváleno
*

*

*

Předsedající představila žádost Slezské diakonie na poskytnutí neinvestiční dotace na sociální
služby. Zmínila ubytování obyvatelky obce Lomnice v zařízení diakonie. Obyvatelka se však
v obci Lomnice nezdržuje, má zde uveden pouze trvalý pobyt. Vyzvala přítomné, aby se
k uvedenému vyjádřili. Předsedající nechala přítomné hlasovat o neschválení poskytnutí
příspěvku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí příspěvku Slezské Diakonii
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 18/24/2017 bylo přijato.
*
*
*
Předsedající podala informace k podané žalobě na paní Z. Kaščákovou. Žaloba byla podána. Ze
strany Okresního soudu bylo vydáno usnesení, které bylo ve věci žádosti zamítavé, důvodem jsou,
stál trvající účinky rozhodnutí o úpadku. Uhrazený soudní poplatek bude vrácen na bankovní účet
a dle usnesení bude pokrácen o 9 680,- Kč. V této věci podal pan JUDr. V. Urbiš odvolání a žádá
o vrácení celého soudního poplatku vzhledem k tomu, že o věci nebylo rozhodnuto.
Paní Ing. P. Kocourková vznesla dotaz kolik nás stála podaná žaloba. Předsedající uvedla částku
53 331,- Kč
Paní Ing. Kocourková uvedla, že žaloba neměla být podána, protože se jedná o vyhozených 53 tis.
Mělo dojít k přihlášení pohledávek k insolvenci. Předsedající uvedla, že částky, které byly v té
době známy a potvrzeny byly k insolvenci přihlášeny. Podání žaloby bylo nutností, není možné
odmazání dluhu.
*

*

*

Dalším bodem jednání je projednání odměn zastupitelů. Odměny se schvalují pro neuvolněné
členy zastupitelstva. Vyzvala přítomné k diskuzi. Ozval se pan M. Blahuš, který upřesnil svůj
názor, který uved, že někteří si odměnu nezaslouží, vzhledem k aktivitám, které pro obec
vykonávají. Dle jeho obec vzkvétá a peníze by měly být dány těm, co na rozvoji pracuji.
Vystoupila paní Ing. P. Kocourková, která si udělala statistku od roku 2014 a porovnala navýšení
odměn v letech. Průběhu 3 let se jedná o navýšení o 450 tisíc. Jedná se celkové skokové
navyšování. ZO z toho dělá menší část jsou zde zahrnuty platy místostarosty a starosty.

7

Vyjádřil se pan M. Blahuš, že předchozí zastupitelstvo si schvalovalo odměny bez toho, aby
v obci bylo něco činěno a schváleno zastupitelstvem.
Následně proběhla diskuze, mezi paní Ing. Kocoukrovoau panem MVDr. A. Jurovicem,
o okopávání rozhodnutí obce. A znemožnění postavení další části smíšené stezky pro vrchní
konec Lomncie, které se z důvodů změn v řízení nestihneme podat na SFDI v požadovaném
termínu, protože nemáme stavební povolení, pro které je potřeba souhlasu ŘSD a Povodí Odry.
Paní Anna Kyselová uvedla, že odměny se zvyšují, dle zákona tzn., že jsou právem vyplacené.
Odměny jsou v pořádku a většina zastupitelů si je zaslouží, bude hlasovat pro zvýšení odměn.
Paní Kocourková navrhla nechat hlasovat o návrhu usnesení ponechání odměn stejných pro rok
2017.
Předsedající přečetla návrh usnesení podaný paní Ing. P. Kocourkovou
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce stanovuje svým neuvolněným členům odměny za výkon funkce dle roku
2017
Výsledek hlasování: Pro: 1 Proti: 6 Zdržel se: 2
Usnesení nebylo přijato
Předsedající nechala hlasovat o druhém návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce stanovuje svým neuvolněným členům od data 1.1.2018 odměny za výkon
funkce za měsíc v následujících částkách
- místostarosta 22 134 Kč
- člen zastupitelstva obce bez další funkce 1230 Kč
- předseda výboru 2459 Kč
- člen výboru 2049 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 1 Zdržel se: 2
Usnesení č. 19/24/2017 bylo schváleno
*

*

*

Předsedající informovala přítomné o záměru prodeje automobilu značky Toyota Hylux. Přítomný
pan J. Frnka se vyjádřil, že auto je v současnosti nevyužité což je důvodem prodeje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje hasičského automobilu značky Toyota Hylux 2/4D
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 20/24/2017 bylo schváleno
Paní Kocourková vznesla dotaz, jak bude prodej probíhat, zda bude probíhat obálkovou metodou.
Předsedající uvedla, že bude proveden odhad auta a auto bude výzvou nabídnuto k prodeji.
*
*
*
Předsedající informovala o žádosti pana Trpky, kterou podal v den jednání zastupitelstva o
prodloužení nájemní smlouvy. Dále uvedla, že pan Trpka nájemné řádně platí, a náhradní bydlení
nemá. Předsedající navrhla prodloužení nájemní smlouvy schválit.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku smlouvy panu Trpkovi o přidělení obecního bytu
č.p. 42 do 31.12.2018
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 21/24/2017 bylo schváleno
*

*

*

Předsedající pozvala přítomné na akce, které se chystají a to:
 28. prosince Vánoční koledování od 17:00 hodin, před samotným koncertem proběhne mše
svatá.
 29. prosince pořádá TJ Sokol ve spolupráci s obcí turnaj ve stolním tenise od 9:00 hod na
„Zelené“.
 dále uvedla novoroční výšlap 1.1.2018 který pořádá paní A. Kyselová, start je od Kyselů
v Tylově v 10:00 hod.
 Paní Ing. P. Kocourková pozvala přítomné na silvestrovský výšlap dne 30.12.2017
Lomnických dospěláků do Kněžpole, plakáty budou zveřejněny.
 Pan Šebesta se zajímal, jak pokračuje výstavba šaten, předsedající informovala, že zítra tj
19. 12. 2017 budou dovezeny a montovány kontejnery.
 Dále se dotázal na koupi nového traktorku, který je plánován na příští rok. Předsedající
informaci potvrdila.
 Paní ředitelka Lucie Mrtvá informovala o Tříkrálové sbírce, která v Lomnici proběhne 5.
ledna 2018 a vyzvala občany k účasti na akci. V současnosti chybí dospělí kolednici, kteří
musí být jako doprovod ve skupině.
Předsedající vyzvala k další diskuzi, nikdo se nepřihlásil.
Předsedající na závěr poděkovala za účast, podělkovala přítomným za celoroční práci a popřála
přítomným krásné vánoce, ukončila zasedání zastupitelstva obce v 16:51 hod.
Upozornění: Jedná se o upravenou verzi usnesení s ohledem na platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis byl vyhotoven dne: 19. 12. 2017
Zapisovatel: Barbara Vojtíšková
Ověřovatelé:
Martin Blahuš
Olga Lechnerová

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

Starostka:

Anna Šomodíková

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

Razítko obce:
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