Obec Lomnice
Zastupitelstvo obce Lomnice

Zápis
z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lomnice,
konaného dne 14. 12. 2016, 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. Bohumil Kopinec
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje návrhovou komisi ve složení pan Josef Šebesta a pan
Bohumil Kopinec
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/18/2016 bylo schváleno.
Předsedající navrhla ověřovatele zápisu:
p. Martina Blahuše
p. Ing. Lukáš Ficek
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení pan Martin Blahuš a pan
Ing. Lukáš Ficek
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/18/2016 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: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/18/2016 bylo schváleno.

*
3)

*

*

Schválení programu

Předsedající navrhla ke schválení program k jednání
Program:
1) Zahájení
2) Volba návrhové komise, ověřovatele zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
 kontrolu usnesení ze 17. zasedání ZO ze dne 03. 11. 2016 4) Hospodaření obce
 stavy na účtech obce k 30. 11. 2016
 hospodaření k 30. 11. 2016
 rozpočtové opatření č. 11
 plán inventarizací
 doplnění programu na žádost zastupitelky Ing. P. Kocourkové

informace o příjmech za jednotlivé služby a prodeje za rok 2016
informace o těžbě dřeva obce za rok 2016
informace o všech smlouvách platných pro rozpočet na rok 2017
zrušení všech usnesení na prodej pozemků, která jsou starší než 2 roky
odsouhlasení ceny za prodej pozemku parc.35/1 a 290 dle obvyklých
podmínek obce
projednání rozpočtu na rok 2017
stanovení podmínek pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce –
žádost Ing. Pavlíny Kocourkové o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro
rok 2017
měsíční odměny členům zastupitelstva obce Lomnice
OZV 2/2016 - k místnímu poplatku, komunální odpady pro rok 2017
odpisový plán ZŠ a MŠ Lomnice pro rok 2017
-








5) Různé
 nabídka Městských služeb Rýmařov na svoz TKO pro rok 2017
 garance přístupu k nemovitosti č. p. 39
 plán kulturních akcí v obci 2017
 stanovisko zastupitelstva k projektovým žádostem o dotaci
 smlouva na zpracování projektové žádosti na výstavbu dětského hřiště v Lomnici


s Mgr. Martinou Navrátilovou
koncepce podpory a rozvoje sportu v obci Lomnice
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plán rozvoje obce - aktualizace
informace o výběru nejvhodnější nabídky pro VZ „technický dozor a koordinátor
BOZP - Etapa II“
 informace k realizaci „Smíšené stezky a chodníků“
 smlouva s firmou METAL MB s.r.o. na zajištění provozu ČOV
 informace k úpravě webových stránek obce
6) Diskuse, závěr.

K návrhu 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. 4/18/2016 bylo schváleno.
*

*

*

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu Usnesení ze 17. zasedání ZO ze dne 03. 11.
2016., kde nebyly žádné ukládací body.
Předsedajíc předala slovo, paní účetní Dagmar Mlčákové, která představila stavy bankovních účtů
k 30. 11. 2016
Moneta Bank:
KB běžný účet:
KB terminovaný účet:
Česká národní banka:
Dohromady na účtech:

1 859 387,03 Kč
1 871 807,73 Kč
3 284 757,27 Kč
44 015,32 Kč
7 059 967,35 Kč

Zastupitelé obdrželi rozpočtová opatření č. 11. Na konci roku nedochází k navyšování příjmu ani
výdajů. Paní účetní přítomné informovala o přesunech na jednotlivých účtech.
Příjmy plnění k 31. 11. 2016:
Výdaje plnění k 31. 11. 2016:
Hospodářský výsledek:

16 607 606,20 Kč
14 967 759,07 Kč
1 639 847,13 Kč

- plán inventarizací
Paní Mlčáková informovala přítomné o informacích, které byly vyhledány na žádost paní Ing.
P. Kocourkové:
 informace o příjmech za jednotlivé služby a prodeje za rok 2016
 informace o těžbě dřeva obce za rok 2016
 informace o všech smlouvách platných pro rozpočet na rok 2017
Předsedající se vyjádřila k žádosti paní Ing. P. Kocourkové, nesouhlasí se způsobem vyžadování
těchto informací, které jsou vytrženy z celkového kontextu. Pokud má paní Kocourková pocit, že
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dochází k neoprávněnému čerpání fin. prostředků, má jednat na rovinu. Vystoupila paní Ing. P.
Kocourková, která vnímá zaslané informace k zveřejněnému rozpočtu na rok 2017 jako
nedostatečné proto, aby mohla hlasovat o rozpočtu na rok 2017. Dle názoru paní Ing. P.
Kocourkové prováděná rozpočtová opatření degradují schválený rozpočet. Protože obec má tímto
právo neomezeně nakládat s rozpočtem. Na žádost paní P. Kocourkové budou tyto informace
poskytnuty zastupitelům v elektronické podobě.
*

*

*

Předsedající přešla k dalšímu bodu jednání a to zrušení všech usnesení na prodej pozemků, která
jsou starší než 2 roky, které předložila paní Ing. P. Kocourková. Vystoupila paní Ing. Kocourková,
která uvedla důvody svého požadavku. Proběhla diskuze. Předsedající navrhla dát informaci ke
zpracování kontrolnímu výboru do příštího zastupitelstva.
Ukládací bod zastupitelstva
Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu schválených smluv na prodej
pozemku starších 2 let. Kontrola usnesení bude provedena od roku 2011

*

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1
Ukládací bod byl přijat
*
*

Předsedající přítomné zastupitele informovala o dalším bodě jednání prodej pozemku p.č. 35/1 a
290 v KÚ Lomnice u Rýmařova paní Ing. Pavlíně Kocourkové v celkové výši 9 440,- Kč.
K uvedenému nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní cenu pozemku p.č. 35/1 a 290 v KÚ Lomnice u Rýmařova
paní Ing. Pavlíně Kocourkové v celkové výši 9 440,- Kč

*

Výsledek hlasování: Pro: 2 Proti: 1 Zdržel se: 6
Usnesení nebylo přijato
*
*

Předsedající uvedla další bod jednání a to projednání rozpočtu, předala slovo paní účetní D.
Mlčákové, která informovala o změnách, které byly provedeny oproti vyvěšenému rozpočtu na
úřední desce obce. O změnách v rozpočtu byly zastupitelé informováni před zasedáním.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2017 jako vyrovnaný ve výši příjmů i výdajů
14 655 629 Kč.
Výsledek hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 5/18/2016 bylo schváleno.

*

*

*
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Předsedající informovala o připravených podmínkách pro poskytování fin. prostředků obce a dále
žádosti a závěrečného vyúčtování, v případě schválení těchto podmínek budou formuláře i
podmínky zveřejněny na webových stránkách obce. Vzhledem ke schválenému rozpočtu budou
doplněny finanční prostředky na jednotlivé oblasti.

a) sportu
b) kultury
c) vzdělávací aktivity

položka 3419
položka 3319
položka 3330

60.000,20.000,30.000,-

Vyzvala přítomné k diskuzi. Do diskuze se přihlásila Ing. P. Kocourková, s tím, že některé
požadované informace ji přijdou zbytečné. Např. doložení čísla bankovního účtu. Byla
informována že, pokud žádá o dotaci, měla by mít bankovní účet k dispozici. Dále se informovala,
zda je potřeba dodávat seznam občanů zapojených do projektu. Byla informována, že seznam
potřeba není, v žádosti je uveden počet zapojených občanů s trvalým pobytem v Lomnici.
Předsedající dále informovala o žádosti paní Ing. Kocourkové, která je tímto bezpředmětná. A
doporučila podat žádost dle již nových podmínek. Žádost bere tímto za vyřízenou, předsedkyně
spolku nepožaduje písemnou odpověď.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje „Podmínky poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na
rok 2017“

*

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/18/2016 bylo schváleno.
*
*

Předsedající informovala o navýšení odměn zastupitelstva dle přílohy č. 1 nařízení vlády č.
37/2003 Sb. v platném znění. Zastupitelstvo je tímto povinno přijmout Usnesení ke schválení
odměn zastupitelů, členů výborů a místostarosty. Předsedající uvedla návrh na maximum
vyplacené odměny místostarostovi, a to vzhledem k činnosti, kterou pro obec vykonává. Vyjádřila
se paní Ing. P. Kocourková, která by ponechala navýšení pouze o 4 %.
Předsedající nechala hlasovat o návrhu paní Ing. Pavlíny Kocoukrové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměny u neuvolněného místostarosty obce
s jednonásobkem za počet obyvatel u ostatních v zákonné výši.

*

Výsledek hlasování: Pro:1 Proti: 8 Zdržel se: 0
Usnesení nebylo přijato.
*
*

Předsedající nechala hlasovat o druhém návrhu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty
obce, neuvolněného předsedy kontrolního a finančního výboru zastupitelstva a členů
zastupitelstva obce v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném
znění.
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Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 1 Zdržel se: 1
Usnesení č. 7/18/2016 bylo schváleno.
*

*

*

Předsedající představila další bod jednání a to OZV č. 2/2016 k místnímu poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
pro rok 2017. OZV zůstává oproti roku 2016 beze změny. Došlo k přepočtu ceny, výsledná částka
na jednu fyzickou osobu je 452,11 Kč. OZV byla zaslána ke kontrole na Ministerstvo vnitra ČR
– dozorov. K návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 2/2016 k místnímu poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro
rok 2017.

*

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/18/2016 bylo schváleno.
*
*

Předsedající uvedla další bod jednání, odpisový plán ZŠ a MŠ Lomnice pro rok 2017.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Lomnice pro rok 2017 ve výši 28 000,- Kč
dle § 31 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

*

Výsledek hlasování: Pro:9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 9/18/2016 bylo schváleno.
*
*

Předsedající představila další bod jednání, a to nabídku Městských služeb Rýmařov na svoz
TKO pro rok 2017 došlo k nárůstu oproti roku 2016 o cca 5,8%.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku Městských služeb Rýmařov na svoz TKO pro rok 2017 a
pověřuje starostku obce podpisem dodatku smlouvy č. 1/2010 o převzetí, svozu, skladování a
likvidaci odpadů
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 10/18/2016 bylo schváleno.
*
*
*
Předsedající představila žádost paní M. Izquierdo, která požaduje udělení věcného břemene,
k rodinnému domu č. 39 pro obecní komunikaci č. 1767 z hlavní komunikace, vedoucí přes
pozemek č. 789/13 v obci Lomnice u Rýmařova, a žádost o údržbu této obecní komunikace.
Předsedající se vyjádřila k žádosti, shrnula veškeré informace, které má k dispozici. Žádost byla
konzultována s katastrálním úřadem v Bruntále, který nedoporučil na přístupovou cestu udělovat
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věcné břemeno.
K žádosti se vyjádřil p. MVDr. A. Jurovic, který přítomné seznámil se vzniklou situací podrobně.
Přístupová komunikace v současnosti vede mimo obecní pozemek, po vyježděných kolejích přes
pozemek 789/13. Zároveň se A. Jurovic zaručil, že paní Izquierdo může komunikaci využívat
nadále. Vystoupila paní Ing. Kocourková, která chce najít vhodné řešení vzniklé situace. Proběhla
diskuze mezi panem MVDr. A. Jurovicem a paní Ing. P. Kocourkovou. Vystoupil pan M. Blahuš,
který se vyjádřil k možné opravě komunikace a jejím nákladům. Vystoupila paní Ing. P.
Kocourková s tím, že musíme dát paní M. Izquierdo řešení vzniklé situace. Zastupitelstvo obce
vzalo žádost na vědomí, s tím že paní Izquierdo bude vyzvána k osobní konzultaci.
*
*
*
Předsedající seznámila přítomné s plánem kulturních akcí v Lomnici pro rok 2017 a vyzvala
přítomné k diskuzi. Vystoupil P. Šebesta, s žádosti o doplnění plánu o jednodenní zájezd pro
seniory. Dále vystoupila paní Ing. P. Kocourková s doplněním „společenského odpoledne“
pořádané Lomnickými Dospěláky v srpnu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán kulturních akcí pro rok 2017
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 11/18/2016 bylo schváleno.
*

*

*

Předsedající seznámila přítomné s dotačním titulem MŠMT na podporu sportu. Za obec byla
podána žádost na investiční projekt šatny a sociální zázemí. Předsedající blíže seznámila přítomné,
jak budou šatny vypadat a k čemu by měly sloužit. Projektový záměr je k dispozici k nahlédnutí
na obecním úřadě. Pan A. Jurovic přítomným představil návrh podrobněji. Dotace bude poskytnuta
do výše 50% uznatelných nákladů. Vystoupil pan Ing. L. Ficek s žádosti o vysvětlení, na co se
tedy budovaly šatny a sprcha v kulturním domě. Pan A. Jurovic uvedl, že vzniklá šatna
a vybudování sprchového koutu jsou provizorní řešení a jsou pro sportovce a případné další akce
pořádané na hřišti nevyhovující. Předsedající uvedla, že úprava v kulturním domě nebyla finančně
náročná a s vidinou do budoucna mohou být vybudované prostory a šatny využívány pro náhle
vzniklé krizové situace. Proběhla diskuze mezi přítomnými. Následně vystoupila paní Ing. P.
Kocoukrová, pan MVDr. A. Jurovic, A. Kyselová.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání projektové žádosti do programu MŠMT 133510 podpora
materiálně technické základny sportu - název projektu: „Šatny a sociální zázemí fotbalového
hřiště Lomnice“
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 12/18/2016 bylo schváleno.
*

*

*

Předsedající předala slovo panu místostarostovi panu MVDr. A. Jurovicovi aby se vyjádřil
k připravené koncepci sportu. Byl uveden výhled sportovních aktivit, které by mohly začít
fungovat. Dle jeho názoru by obec neměla vystupovat pasivně, ale měla by se podílet na
spolupořádání sportovního vyžití občanů obce Lomnice. Vystoupila paní ing. P. Kocourková
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s informací jaké kulturní, sportovní a vzdělávací akce jsou pořádány ze strany spolku Lomnických
Dospěláků.
*
*
*

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. 447/1 v KÚ Lomnice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání projektové žádostí do programu MMR 117D815 podpora
obnovy a rozvoje venkova dotační titul č. 2 - na výstavbu dětského hřiště v Lomnici
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 13/18/2016 bylo schváleno.
Předsedající seznámila přítomné s návrhem smlouvy na zpracování projektové žádosti na
výstavbu dětského hřiště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na zpracování projektové žádosti na výstavbu dětského
hřiště v Lomnici s Mgr. Martinou Navrátilovou a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy

*

Výsledek hlasování: Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 14/18/2016 bylo schváleno.
*
*

Předsedající seznámila přítomné s poslední chystanou žádosti do programu MMR obnovy a
rozvoje venkova na obnovu místních komunikací. Vystoupil pan A. Jurovic, který představil
výzvu programu podrobněji. Uvedl první návrh opravy místní komunikace od paní Nosové
k Vojtíškům. Dále vyzval přítomné, aby sami informovaly obec o dalších komunikacích, které
vyžadují opravu. Opravy budou prováděny dle priorit potřebnosti. Proběhla diskuze mezi
zastupiteli a přítomnými občany. Předsedající přešla k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání projektové žádostí do programu MMR 117D815 podpora
obnovy a rozvoje venkova dotační titul č. 5 - na obnovu místní komunikace
Výsledek hlasování: Pro:9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 15/18/2016 bylo schváleno.
*
*
*

Předsedající představila aktualizovaný programu rozvoje obce Lomnice na rok 2015-2020.
Uvedené změny byly provedeny v návaznosti na podané a připravované žádosti o dotace
z různých dotačních titulů.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci programu rozvoje obce Lomnice na roky 2015-2020

*

Výsledek hlasování: Pro:8Proti: 0 Zdržel se:1
Usnesení č. 16/18/2016 bylo schváleno.
*
*

Předsedající představil návrh smlouvy s firmou Metal MB s.r.o., koncem roku končí zkušení
provoz ČOV naproti paneláku. Nadále je potřeba zajišťovat údržbu a odbornou správu ČOV.
Nabídka je v celkové výši 12 000,- bez DPH ročně. V této ceně je zahrnuta i údržba a odborná
správa ČOV v ZŠ a MŠ Lomnice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s firmou METAL MB s.r.o. na zajištění provozu ČOV a
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy
Výsledek hlasování: Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 17/18/2016 bylo schváleno.
*


*

*

Předsedající informovala přítomné o výběrovém řízení na technický dozor a koordinátora
BOZP na část výstavby cyklostezky Etapy II. (od obecního úřadu směrem k paní Nosové).
Technický dozor a koordinátora BOZP bude zajišťovat firma Uschemer s.r.o., vysoutěžená
cena 67.518,- s DPH.



Informace o příspěvku ze SFDI na výstavbu smíšené stezky Etapy II. Položkový rozpočet je
k dispozici k nahlédnutí. Etapa II. byla firmou Kareta zahájena, byl proveden provizorní
násyp, pokračovat se bude na jaře. Etapa č. III.a Je zde pravděpodobné zpoždění a to s ohledem
na podaní stížnosti pana ing. R. Romanského na vyhlášené uzemní řízení. Důvod je ten, že
obec nepodepsala dohodu o smluvní pokutě v případě poškození jeho živého plotu. Následně
proběhla diskuze mezi zastupiteli a přítomnými občany.



Informace o nové aplikaci web v obraze

Diskuze
Do diskuze se přihlásil pan V. Vychodil s informaci o stavu místní komunikace do Tylova

*

*

*

Předsedající na závěr poděkovala za účast a ukončila zasedání zastupitelstva v 19:00 hod.
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Zápis byl vyhotoven dne: 21. 12. 2016
Zapisovatel: Barbara Vojtíšková

Upozornění: Jedná se o upravenou verzi Zápisu z veřejného 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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