Obec Lomnice
Zastupitelstvo obce Lomnice

Zápis
Z 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lomnice,
konaného dne 23. 06. 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 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva), čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). (prezenční
listina příloha č. 1) Omluvení: Olga Grézlová, Martin Blahuš.

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. Lukáš Ficek
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/21/2017 bylo schváleno.

*

*

*

Předsedající navrhla ověřovatele zápisu:
p. MVDr. Aleš Jurovice
p. Bohumila Kopince
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení pan MVDr. Aleš Jurovic a
pan Bohumila Kopinec
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/21/2017 bylo schváleno.
Předsedající navrhla zapisovatele z dnešního jednání paní Annu Kyselovou
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje zapisovatele z dnešního jednání paní Annu Kyselovou
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Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/21/2017 bylo schváleno.

*

*

*

Předsedající navrhla ke schválení program k jednání
3)

Schválení programu

1) Zahájení
2) Volba návrhové komise, ověřovatele zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
 kontrolu usnesení z 20. zasedání ZO ze dne 31. 05. 2017
4) Hospodaření obce
 stavy na účtech obce k 22. 06. 2017
 hospodaření k 31. 05. 2017
 rozpočtové opatření č. 4/2017
 zrušení usnesení a přijetí nového znění usnesení - účetní závěrka obce Lomnice 2016
 závěrečný účet sdružení obcí Rýmařovska
 závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta
5) Prodeje a nájmy pozemků
6) Různé
 informace k VŘ na výstavbu fotbalových šaten v Obci Lomnice
 projednání podaní projektové žádosti do chystané výzvy MŠMT - Podprogramu 133D













531 - Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Na výstavbu
fotbalových šaten v obci Lomnice
projednání cenové nabídky na zajištění podkladů pro podání žádosti o poskytnutí
podpory dle podmínek národního programu Životního prostředí, podporována aktivita
1.3. B Domovní čistírny odpadních vod.
projednání podání projektové žádosti do programu Moravskoslezského kraje na úpravu
lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2017/2018
projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s firmou Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., na umístění podzemního komunikačního vedení na
stavbě Smíšená stezka Lomnice Etapa II.
projednání poskytnutí zápůjčky dle§ 2390 zákona č. 89/2012 Sb., sdružení obcí
Rýmařovska ve výši 29 554 Kč. Na financování projektu „Jak nezabloudit na
Rýmařovsku“.
projednání nového provozního řádu multifunkčního hřiště u ZŠ a MŠ Lomnice
provozní řád dětského hřiště v Lomnici
informace o provozu pošty
informace ze základní školy
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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: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/21/2017 bylo schváleno.
*

*

*

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu Usnesení z 20. zasedání ZO ze dne 31.05.2017,
Kontrola ukládacích bodů:
-

materiál pro přípravu rezervního fondu oprav vodovodů a kanalizací nebyl do dnešního jednání
připraven
výběrové řízení na zhotovitele fotbalových šaten v obci Lomnice proběhlo, informace bude
podána v rámci zasedání
projednání s ředitelkou školy ZŠ a MŠ Lomnice magistrou Lucii Mrtvou podání žaloby proti
Zuzaně Kaščákové na náhradu škody bylo zrealizováno
stanovení podmínky provozu na dětském multifukčním hřišti v Lomnici bude projednáno
v rámci dnešního zastupitelstva
*

*

*

Předsedajíc představila stavy bankovních účtů k 22. 6. 2017
1 736 939,61 Kč
2 111 078,22 Kč
3 660 175,62 Kč
19 458,12 Kč
7 528 339,17 Kč

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

Předsedající omluvila s jednání paní účetí D. Mlčákovou.
Příjmy
Výdaje

15 169 363,8
15 264 478

Předsedající představila rozpočtová opatření č. 4., které je zveřejněné na webových stránkách
obce. Výdaje – dotace z MŠMT - dotace pro ZŠ a MŠ Lomnice
*

*

*

Předsedající představila další bod jednání, kterým je zrušení a oprava usnesení vztahující se
k účetní závěrce, kde byla omylem uvedená částka před s daněním 2 492 128, 78 Kč a nechal
přítomné hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 5/20/2017 k účetní závěrce.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/21/2017 bylo schváleno.

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 2 258 046,78,- Kč.

*

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/21/2017 bylo schváleno.
*
*

Předsedající představila další bod jednání a tím je závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za
rok 2016 a přečetla návrh znění, který byl vzat zastupitelstvem obce na vědomí.

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta 2016 ve
smyslu §39 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění a bere nevědomí jeho celoroční hospodaření - bez výhrady dle Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření MSH ze dne 03.05 2017 a bere na vědomí zprávu revizní
komise ze dne 11.07.2016 a 12.10.2016 týkající se hospodaření za rok 2016.

*

*

*

Předsedající představila další bod jednání a tím je závěrečný účet sdružení obcí Rýmařovska za
rok 2016 a přečetla návrh znění, který byl vzat zastupitelstvem obce na vědomí.

-

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet sdružení obcí Rýmařovska 2016 ve smyslu
§39 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
znění a bere nevědomí jeho celoroční hospodaření - bez výhrady dle Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření SOR ze dne 01. 03. 2017 a bere na vědomí zprávu kontrolní komise
ze dne 15. 02. 2017 týkající se hospodaření za rok 2016.
*

*

*

Předsedající dále informovala o realizovaném výběrovém řízení na výstavbu fotbalových šaten
v Lomnici. Byly doručeny dvě nabídky, které splnili veškeré požadované náležitosti. Komise pro
hodnocení nabídky vzhledem k vysoké nabídkové ceně nedoporučila uzavření smlouvy s žádným
dodavatelem.
Firma: Ludvas Trade s.r.o., nabídková cena: 2 739 869,74 bez DPH
Firma: Kareta s.r.o., nabídková cena: 2 405 993 bez DPH

O slovo se přihlásila paní Ing. P. Kocourková, která navrhuje snížit počet buněk na 4 a odstranit
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zastřešení buněk. Pan MVDr. Jurovic uvedl, že buňky nejsou zastřešeny, jedná se pouze
o přístřešek před samotnými buňkami. Proběhla diskuze mezi paní Ing. P. Kocoukovou
a předsedající. Paní Kocourková trvá na výstavbě 4 buněk šaten. Předsedající informovala
přítomné o přípravě výzvy MŠMT na podporu materiálně technického vybavení sportu, do které
navrhuje se přihlásit. Následně se vyjádřila paní Ing. P. Kocourková a pan MVDr. A. Jurovic. Paní
Ing. P. Kocourková navrhla odložení podání žádosti a to vzhledem k tomu, že výzva nebyla
vyhlášena. Proběhlo hlasování o odložení podání žádosti.
Výsledek hlasování: Pro: 2 Proti: 4 Zdržel se: 1
Usnesení nebylo přijato
Zastupitelstvo obce ukládá starostce
realizovat výběrové řízení na výstavbu fotbalových šaten zvlášť na kontejnery a zvlášť na stavební
práce
Výsledek hlasování: Pro: 5 proti: 2 zdržel se: 0
Ukládací bod byl přijat
Předsedající nechala přítomné zastupitele hlasovat o podání projektové žádosti do výzvy MŠMT.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání projektové žádosti do výzvy MŠMT - Podprogramu 133D
531 - Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Na výstavbu fotbalových
šaten v obci Lomnice.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 2 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/21/2017 bylo schváleno.
Paní P. Kocourková uvedla důvod, proč hlasovala proti. Důvodem je prozatímní nevyhlášení
výzvy ze strany MŠMT. Pan MVDr. A. Jurovic informoval paní P. Kocourkovou, kde na
webových stránkách nalezne informace k podprogramu.
*

*

*

Předsedající představila další bod jednání a tím je schválení podání projektové žádosti dle
podmínek národního programu Životního prostředí. Podporována aktivita Domovní čistírny
odpadních vod. Na realizované schůzce ze dne 7. 06. 2017 byla představena celková nabídky a
veškeré náležitosti programu. Předsedající shrnula a představila harmonogram a ceny činnosti,
před podáním projektové žádosti, které jsou cca 145 000 Kč.
Vyjádřil se pan Šebesta, který vidí značnou nadhodnocenost akce. Navrhuje, aby obec všem
zájemcům o vybudování ČOV poskytla finanční hotovost. Dále navrhuje možnost připojení se již
vybudované čističce.
O slovo se přihlásila paní Ing. P. Kocourková, která navrhuje vybudování nejen ČOV, ale i jímek.
A hledání cesty k motivaci vyvážení jímek do vybudované čistírny odpadních vod. Předsedající
informovala o současné situaci a možnosti vyvážení fekalů. Rozvinula se diskuse mezi zastupiteli
a přítomnými občany obce o vhodném řešení nakládání s fekáliemi. O monitoringu postihovaní
občanů při vypouštění odpadních vod do místní vodoteče.
Zastupitelstvo obce ukládá starostce
připravit návrh řešení na likvidaci odpadních vod v obci
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Výsledek hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Ukládací bod byl přijat
*

*

*

Předsedající představila další bod jednání a tím je schválení poddaní projektové žádosti do
Programu MSK na úpravu běžeckých tras. Zmínila změnu okruhu, a to místo trasy na Novou Pláň
(trasa je v současnosti neudržovaná vzhledem ke stavu lesa a neprůjezdnosti sněžným skútrem) na
trasu směrem na Dětřichov pod Slunečnou. Nositelem dotace bude obec Lomnice.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce schvaluje podání projektové žádosti do programu Moravskoslezského kraje na
úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2017/2018.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/21/2017 bylo schváleno.

*

*

*

Předsedající informovala přítomné o smlouvě na zřízení služebnost s firmou Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. na podzemní kabel, který je vedeny pod nově vybudovanou
lávkou - Smíšené stezky Etapy II. vyzvala přítomné k diskuzi a přečetla návrh usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s firmou Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., na umístění podzemního komunikačního vedení na stavbě
Smíšená stezka Lomnice Etapa II.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 9/21/2017 bylo schváleno.

*

*

*

Předsedající seznámila přítomné o podaném projektu „Jak nezabloudit na Rýmařovsku“ projekt je
realizován Sdružením obcí Rýmařovska. Cílem projektu je propojit turistické cíle a oblasti v rámci
regionu. Budou se měnit mapy, vytvářet rozcestníky a proběhne mediální kampaň prostřednictvím
rádia. Veřejná zakázka je v současnosti připravována.
Informace byla vzata zastupitelstvem na vědomí.
*

*

*

Předsedající informovala přítomné o připraveném návrhu na provozní řád multifunkčního hřiště.
Seznámila přítomné s návrhem ředitelky školy L. Mrtvou, která navrhuje prodloužit dobu
pro veřejnost od 18.00 hod. Dále seznámila přítomné s návrhem (nepřítomné) paní zastupitelky
Olgy Grézlové, která nesouhlasí s výši poskytnutí fin. daru občanů s trvalým pobytem v obci.
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Následně proběhla diskuze zastupitelů a občanů obce o povinnosti správce a finančním daru
poskytovanému ZŠ a MŠ Lomnice. Na základě diskuze byl změněn věk do 18 let a studenti mají
vstup zdarma a byla prodloužena doba vstupu pro veřejnost od 18. hod. A založení sešitu pro
rezervaci a složení zálohy (daru) na klíč.
Předsedající přešla k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje provozní řád multifunkčního hřiště u ZŠ a MŠ Lomnice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 10/21/2017 bylo schváleno.

*

*

*

Předsedající informovala přítomné o výstavě dětského hřiště a převzetí díla ve středu 28.6.2017.
Dále o zaslaném návštěvním řádu, kterým přítomným přečetla. (vzhledem k doručení dnem
zasedání nebylo zastupitelům zasláno). Vyzvala k diskuzi a nechala přítomné hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návštěvní řád dětského hřiště.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 11/21/2017 bylo schváleno.

*

*

*

Dále informovala přítomné o slavnostním otevření dětského hřiště, které bude ponecháno na pátek
30.06.2017 po předání vysvědčení. Z řad občanů byl vznesen dotaz, zda bude probíhat i nějaká
výsadba zeleně kolem cesty (oddělení hlavní cesty od hřiště). Předsedající informovala přítomné,
že s výsadbou zeleně je počítáno, ale v současnosti je zde řešeno umístění cyklostezky, po
případném schválení a realizaci by došlo k výsadbě.

*

*

*

Předsedající informovala přítomné o ohlasech z řad občanů o zrušení České pošty. Předsedající
k tomu dodala, že obec Lomnice má pouze vyjádření České pošty o zahájení jednání o provozování
pobočky české pošty v režimu PARTNER a to soukromým subjektem v katastrálním území obce
Lomnice. Jiné vyjádření prozatím nemá. Informovala se přímo, prozatím probíhá jednání s panem
Gomolou, který byl upozorněn na uzavřenou nájemní smlouvu s obcí pouze na provozování
maloobchodu se smíšeným zbožím. Poštu Partner tak bez souhlasu zastupitelstva a změně nájemní
smlouvy v pronajatých prostorech nemůže poskytovat. Žádné další informace nejsou k dispozici.
V případě, kdyby obec byla tlačena přijmout Poštu Partner jednalo by se o provozování ze strany
obce, nikoliv soukromým subjektem, je zde riziko zavření pošty v obci.
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*

*

*

Předsedající předala slovo paní ředitelce L. Mrtvé aby přítomné informovala o dění v ZŠ a MŠ
Lomnice.
Ředitelka poděkovala zaměstnancům obce za vykonané práce pro školu. Informovala o počtu dětí
pro nový školní rok, který se nemění o personálních změnách a o provozu ZŠ v době prázdnin. Ve
středu proběhne zahradní slavnost, mateřská škola bude otevřena poslední týden v srpnu
*

*

*

Předsedající informovala o uzavírce cesty na Moravský Beroun dne 19. 8 do 20. 8 úplná uzavírka
a částečná uzavírka od 21. 08. do 25. 09. 2017. Přes obec Lomnic povede objížďka.
Pan Šebesta informoval o vlakové výluce od 1. 7. do 28. 8. 2017 provoz bude zajištěn náhradní
autobusovou dopravou.
*
*
*

Předsedající informovala o výpovědi z nájmu paní M. Quartucciové a následném řešení, pan Trpka
má zájem, v nájmu setrvat.
*

*

*

Předsedající na závěr poděkovala za účast a ukončila zasedání zastupitelstva v 18:24 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 27. 06. 2017
Zapisovatel: Anna Kyselová
Ověřovatelé:

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

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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