Obec Lomnice
Zastupitelstvo obce Lomnice

Zápis

z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lomnice,
konaného dne 21. 11. 2018, 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. Martin Blahuš
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje návrhovou komisi ve složení pan Josef Šebesta a pan
Martin Blahuš.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2/2018 bylo schváleno.

*

Předsedající navrhla ověřovatele zápisu:
p. Janu Chytilovou
p. Ivanu Dudkovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

*

*

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje ověřovatele zápisu ve složení paní Janu Chytilovou
a paní Ivanu Dudkovou
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2/2018 bylo schváleno.
Předsedající navrhla zapisovatele z dnešního jednání paní Barbaru Vojtíškovou
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje zapisovatele z dnešního jednání paní Barbaru
Vojtíškovou
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Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/2/2018 bylo schváleno.

*

*

*

Předsedající přečetla program jednání zasedání zastupitelstva obce. Paní Ing. Pavílna
Kressová, vznesla žádost na přidání dalšího bodu programu a tím je informace o
porušování zákona č. 46/2000 o tiskovinách. Bod byl přidán do programu.
1) Zahájení
2) Volba návrhové komise, ověřovatele zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu


kontrolu usnesení z 1. zasedání ZO ze dne 29.10.2018 - na vědomí

4) Hospodaření obce


stavy na účtech obce k 21. 11. 2018 - na vědomí



hospodaření k 31.10.2018 - na vědomí



rozpočtové opatření č. 8/2018, 9/2018, - na vědomí



pověření starostky ke schválení rozpočtových změn



projednání směrnice č. 1/2016 k zadávání veřejných zakázek – na vědomí
-

jmenování komise pro výběr zadavatelů veřejných zakázek



jmenování členů komise životního prostředí a komise kultury a sportu



schválení výroční zprávy ZŠ a MŠ Lomnice 2017/2018



schválený rozpočet Svazku obcí Bruntálska 2018 - na vědomí

5) Prodeje a nájmy pozemků


projednání výše ceny prodeje a nájmu pozemku



převod pozemků pod smíšenou stezkou - úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových



upřesnění zřízení věcného břemene -



souhlas se zřízením zástavního práva –



žádost o zřízení věcného břemene –



směna pozemků -



prodej pozemků –



prodej pozemků -

6) Různé


nákupní ceník dříví IV. Q 2018 -Dřevo Málek



smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Energorozvody s.r.o.



dodatek č. 1 ke smlouvě oprava MK 02 Lomnice u Rýmařova - Kareta s.r.o.



dodatek ke smlouvě o právu provést stavbu - ŘSD ČR



nabídka Městských služeb Rýmařov, s.r.o. na svoz komunálního odpadu Lomnice na rok
2019
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výběr dodavatele na dodávku komunálního traktoru



výpověď z nájmu - OneCorp s.r.o.



projednání pošty Partner



informace k indikativnímu měření rychlosti v obci



informace k realizovaným akcím



vydávání tiskovin dle zákona 46/2000 Sb., o vydávání tiskovin - doplněno

7) diskuze závěr

Předsedající přečetla návrh usnesení ke schválení programu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2/2018 bylo schváleno.
*

*

*

Předsedající informovala přítomné o stavech na bankovních účtech obce k 21.11.2018. Uvedené
stavy na účtech bere zastupitelstvo na vědomí.
Moneta Bank:
KB běžný účet:
KB terminovaný účet:
Česká národní banka:
Celkem na účtech:

5 586,13
99 244,49
2 555 884,99
51 099,12
2 711 814,73

*

*

*

Předsedající dále uvedla rozpočtová opatření č. 8, 9 /2018, která v krátkosti představila.
Rozpočtová opatření jsou zveřejněna na webových stránkách obce. Bližší informace v případě
zájmu zodpoví paní účetní.
*

*

*

Předsedající představila první bod jednání tím je schválený rozpočet Dobrovolného svazku obcí
Bruntálska na rok 2019, který je zveřejněný na úřední desce Obce Lomnice (v elektronické i tištěné
podobě). Zastupitelstvo obce bere rozpočet Dobrovolného svazku obcí Bruntálsko na rok 2019
na vědomí.
*
*
*

Předsedající přešla k dalšímu bodu jednání a tím je pravomoc starostky ke schvalování
rozpočtových změn dle potřeby a plnění rozpočtu obce v průběhu roku v neomezené výši. Tato
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pravomoc byla schválena usnesením v roce 2015. Předsedající vyzvala přítomné, aby se k bodu
vyjádřili. O slovo se přihlásila paní Ing. Pavlína Kressová. Která navrhuje omezenou pravomoc
starostky do výše 100 000,- Kč.
Předsedající nechala hlasovat o návrhu paní Ing. Pavlíny Kressové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice pověřuje starostku obce ke schvalování rozpočtových změn dle
potřeby a plnění rozpočtu obce v průběhu roku v omezené výši do 10 0000,-. V případě, že budou
rozpočtové změny provedeny, bude zastupitelstvo o těchto změnách informováno při dalším
zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 2 Proti: 5 Zdržel se: 2
Usnesení nebylo přijato
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice pověřuje starostku obce ke schvalování rozpočtových změn dle
potřeby a plnění rozpočtu obce v průběhu roku v neomezené výši. V případě, že budou rozpočtové
změny provedeny, bude zastupitelstvo o těchto změnách informováno při dalším zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 2 Zdržel se: 1
Usnesení č. 5/2/2018 bylo schváleno.
*

*

*

Předsedající představila materiál, který byl zastupitelům rozeslán. Jedná se o směrnici k zadávání
veřejných zakázek č. 1/2016. V případě zájmu je možné směrnici upravit.
Dále uvedla návrh nového složení komise pro výběr zadavatelů a to ve složení Anna Šomodíková,
MVDr. Aleš Jurovic, Mgr. Barbara Vojtíšková, náhradníci- Josef Šebesta, Martin Blahuš.
Paní Ing. Pavlína Kressová navrhla místo paní Barbary Vojtíškové paní Ing. Ivanu Dudkovou.
Předsedající přečetla návrh usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje komisi pro výběr zadavatelů veřejných zakázek ve složení
- Anna Šomodíková, MVDr. Aleš Jurovic, Ing. Ivanu Dudkovou, náhradnici- Josef Šebesta, Martin
Blahuš.
Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 4 Zdržel se: 2
Usnesení nebylo přijato
Paní Ing. Kresová vznesla žádost, že by chtěla být předem informována o vyhlášení výběrového
řízení, dále by chtěla být informována o datu hodnocení veřejných zakázek. Mgr. Vojtíšková
uvedla, že termíny jsou uvedeny ve výzvách k jednotlivým zakázkám zveřejněných na úřední
desce. A všechny výzvy jsou řádně zveřejněny.
Předsedající přečetla návrh usnesení.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Lomnice schvaluje komisi pro výběr zadavatelů veřejných zakázek ve složení
- Anna Šomodíková, MVDr. Aleš Jurovic, Mgr. Barbara Vojtíškovou, náhradnici- Josef Šebesta,
Martin Blahuš.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 2 Zdržel se: 1
Usnesení č. 6/2/2018 bylo schváleno.
*

*

*

Předsedající informovala přítomné o složení členů komise životního prostředí a komise kultury a
sportu. Za komisi životního prostředí byly jmenování - předseda Martin Blahuš a členka paní Ing.
Dudková a člen pan Ing
. Komise kultury a sportu - předsedkyně Mgr. Lucie Mrtvá a členové
,
,
a
Zastupitelstvo obce bere složení komisí na vědomí.
*

*

*

Předsedající představila výroční zprávu MŠ a ZŠ. Nechala prostor pro případné dotazy nikdo se
nepřihlásil. Předsedající přešla k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2017/2018.

*

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2/2018 bylo schváleno.
*
*

Dalším bodem jednání je projednání ceny nájmu pozemků v obci - 10 haléřů za m2 z roku 2004.
Na základě průběžného auditu ze MSK, bylo doporučeno projednat cenu nájmu. Předsedající
uvedla skutečnosti, které byly zjišťovány v okolních obcích a pronajímaní pozemků Státním
pozemkovým úřadem. Navrhla zvýšit nájemné za pozemky v intravilánu obce na 1,- Kč ročně za
m2 s účinností od 1. 1. 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 10/10/2004 o výši nájemného s platností od 1. 1. 2019.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2/2018 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výši nájemného s platností od 1.1.2019 v intravilánu obce
Lomnice ve výši 1,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 9/2/2018 bylo schváleno.
*

*

*

K ceně za prodej pozemku předsedající uvedla ceny pozemků v okolních obcích. Současné ceny
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byly stanoveny za pozemky - občané s trvalým pobytem 10,- Kč za m2a ostatní 20,-Kč za m2.
Dále zmínila zanedbatelné množství stavebních parcel ve vlastnictví obce, proto není potřeba
upravovat ceny dle charakteru pozemků. Paní Barbara Vojtíšková s ohledem na stanovené ceny
okolních obcí navrhla cenu za pozemek pro trvalé hlášené občany 15,- Kč za m2a pro ostatní
občany 30,- Kč za m2. Nikdo nepodal jiný návrh, předsedající nechala o usnesení hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 15/19/09 a doplnění k usnesení č. 5/25/10 o ceně a prodeji
pozemků podané od 29. 6. 2009 s platností od 1. 1. 2019.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 10/2/2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu prodeje pozemků s platností podaných žádostí od 1. 1. 2019
- pro občany trvale hlášené v obci 15,- Kč/m2
- pro ostatní 30,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 11/2/2018 bylo schváleno.
*
*
*
Předsedající uvedla požadavek Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na schválení
souhlasu převodů pozemků pod „Smíšenou stezkou“ a nechala o této skutečnosti hlasovat. Jedná
se o pozemky I. Etapy. Pozemky musí být převedeny a to vzhledem k podmínkám dotace ze SFDI.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem pozemků Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových pod smíšenou stezkou obce Lomnice č.p. 1862/2, 1862/3, 1862/6, 1862/23 v KÚ
Lomnice u Rýmařova.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 12/2/2018 bylo schváleno.
*

*

*

Další bod jednání je upřesnění věcného břemene u paní .
, kde jsme podmínili kupní
smlouvu věcným břemenem. Věcné břemeno bylo zaneseno i na parcelách, které se k věcnému
břemenu nevztahují. Ze strany právníka, jsme na tuto skutečnost byly upozorněny, a proto je
předložen návrh na upřesnění usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce upřesňuje usnesení 7/23/2017 podmínku zřízení věcného břemene práva
vjezdu a vstupu k vodovodnímu řadu ve vlastnictví obce na pozemky 1093/2 a st. 128/2 v KÚ
Lomnice u Rýmařova.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 13/2/2018 bylo schváleno.
*

*

*

Dalším bodem jednání je souhlas se zřízením zástavního práva manželům
,
kterým byl prodán pozemek s věcným břemenem práva věcné koupě - zahájením stavby do 3 let
od prodeje pozemků.
si požádali o hypotéku, banka po nich vyžaduje zřízení
zástavního práva. Předsedající přečetla návrh usnesení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením zástavního práva a s případným dalším omezením
k pozemku p.č. 1364/1 v KÚ Lomnice u Rýmařova ve prospěch Komerční banky a.s. se sídlem
Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969 PSČ 114 07, podle zástavní smlouvy, která bude uzavřena mezi
bankou a vlastníky nemovitosti SJM
a
k zajištění pohledávek
banky vyplývajících s úvěru za účelem výstavby RD.

*

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 14/2/2018 bylo schváleno.
*
*

Dalším bodem jednání je žádost pana Janáka, jedná se o nemovitost nad panem
v Tylově.
tuto nemovitost prodává a banka zjistila, že na obecní parcele jsou vedeny inženýrské
sítě a jímka. Dále předsedající uvedla skutečnosti, které s panem Janákem projednávala odkoupení
pozemku. Paní Ing. Pavlína Kressová navrhla právo stavby. Předsedající uvedla možnou
podmínku zřízení věcného břemene za úplatu 1000,- Kč ročně a zároveň údržby tohoto pozemku
do majetkového vyrovnání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene za úplatu ve výši 1000,- Kč ročně a údržby
pozemku panu
k tíži pozemku 918/1 v KÚ Lomnice u Rýmařova do doby
odkoupení pozemku nebo práva stavby.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 15/2/2018 bylo schváleno.
*

*

*

Předsedající uvedla, další bod jednání a tím je směna pozemků, které nabídl pan
přednostně
k prodeji. Obec má zájem o směnu pozemku pod pomníkem I. Světové války v Tylově za pozemky
v areálu farmy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků pana
333/3 o výměře 512 m2
v KÚ Tylov za pozemky ve vlastnictví obce Lomnice p.č. 631 o výměře 325 m2 a p.č. 587/2 o
výměře 181 m2 v KÚ Lomnice u Rýmařova.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 16/2/2018 bylo schváleno.
*

*

*

Předsedající uvedla žádost pana
, který má zájem o koupi pozemků vedle a za jeho
nemovitosti, které má částečně oplocené. Pozemky vedle nemovitosti jsou vedeny jako pozemky
občanské vybavenosti, na což bude pan
upozorněn. Vše bude stanoveno až po zpracování
GP. Dělení pozemku bude projednáno se stavebním úřadem v Břidličné před zpracováním GP.
Předsedající přečetla návrh usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p.č. části 1038/7, části 1038/8, části 1044/2, části
1044/3, 1044/1, části 1743, části 1744 KÚ Lomnice u Rýmařova panu
.
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*

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 17/2/2018 bylo schváleno.
*
*

Předsedající uvedla žádost pana
ml. Pan
má zájem o odkoupení
parcely před RD sousedící s místní komunikací. Prodej nebude odsouhlasen před vytýčením.
V případě, že pozemek bude zasahovat do komunikace, bude požádáno o dělení pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 235/1 v KÚ Tylov panu
.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 18/2/2018 bylo schváleno.
*

*

*

Dalším bodem jednání je nákupní ceník dříví na IV. Q. 2018 platný od 1. 10. 2018, který byl
předložen k materiálům do jednání ZO. Předsedající přešla k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákupní ceník dříví na IV. Q 2018 platný od 1. 10. 2018 s firmou
Dřevo-Málek s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/2/2018 bylo schváleno.
*
*
*
Předsedající uvedla další bod k projednání a tím je zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce. Jedná se o rozvody ČEZ podél komunikace, které vedou k nemovitosti paní Vrbíkové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IE 128006833/A se společnosti ČEZ Distibuce, a.s. zastoupena společností Energorozvody s.r.o.

*

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 20/2/2018 bylo schváleno.
*
*

Předsedající představila další bod jednání a tím je dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu místní
komunikace, která je částečně hrazena z MMR. Předsedající předala slovo panu MVDr. Aleši
Jurovicovi. Pan Jurovic uvedl skutečnosti, které vedly k navýšení ceny a to provedení zátěžových
zkoušek a potřeba sanací na komunikaci, odvodnění pozemku u paní Rozehnalové, úprava části
komunikace na hlavní cestu, která nebyla předmětem smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava MK 02 Lomnice u
Rýmařova“ se společností Kareta s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 21/2/2018 bylo schváleno.
*
*
*
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Předsedající představila dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu s ŘSD. Dodatek se
vztahuje ke Smíšené stezce na další etapu, kde došlo ke změně legislativy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu č. BR-101-16-45MK s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 22/2/2018 bylo schváleno.
Nabídka na uzavření dodatku smlouvy Městských služeb Rýmařov, s.r.o. na svoz komunálního
odpadu v obci Lomnice na rok 2019, navrhují cenu 28 341,- Kč., pro porovnání se jedná se o cca
2 500,- tisíce výší cenu než v tomto roce. Ceny na svoz odpadů neustále narůstají.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku Městských služeb Rýmařov, s.r.o. na svoz komunálního
odpadu v obci Lomnice na rok 2019 a zároveň uzavření dodatku smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 23/2/2018 bylo schváleno.
*

*

*

Dne 14. 11. 2018 proběhlo hodnocení doručených nabídek na dodávku komunálního traktoru.
Přihlásily se dvě firmy. Firma Propark s.r.o. a Firma Strom Praha a.s. V bodovém hodnocení
nabídek zvítězila firma Strom Praha a.s. s komunálním traktorem John Deere 4049R. Zpráva o
posouzení hodnocení nabídek byla zastupitelům zaslána s podklady do ZO.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele firmu Strom Praha a.s. IČ: 25751069 na dodávku
komunálního traktoru John Deere 4049R.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 24/2/2018 bylo schváleno.
*

*

*

Předsedající informovala přítomné o výpovědi z nájmu z nemovitosti č.p.16 společností OneCorp
s.r.o. 20.11.2018 došlo k předání nemovitosti. Pan M. Blahuš se dotázal na to co pan
ještě dluží. Předsedající uvedla, že se jedná o nájem za III. Q 2018 a dále za vodné a svoz
komunálního odpadu. Nové dveře do nemovitosti jsou zadány do výroby, výrobní doba těchto
dveří je po úhradě 6 týdnů. Paní Kressová vznesla dotaz důvodů výpovědi z pronájmu. Materiál
nebyl zastupitelům rozeslán. Předsedající uvedla, že uvedenou věc nebude na zastupitelstvu řešit
a výpověď z nájmu bude zastupitelům rozeslána. Navrhla ukládací bod na zveřejnění záměru na
pronájem.
Zastupitelstvo obce ukládá:
starostce obce vyvěsit záměr na pronájem prodejny potravin v č.p.16.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ukládací bod byl přijat.
*
*
*
Předsedající informovala přítomné o změnách podmínek Pošty Partner, které byly představeny na
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obecním úřadě panem Králem. (v podmínkách došlo k navýšení smluvních cen za vykonané
služby a navýšení paušální částky). Dále je však vyvíjen nátlak na uzavření České pošty a zřízení
Pošty Partner pod Obecním úřadem případně bude pošta nabídnuta soukromému zástupci. Česká
pošta v současnosti může přesunout stávající poštu zájemci o Poštu Partner i do jiné lokality.
Proběhla diskuze mezi zastupiteli o vhodnosti provozování a umístění Pošty Partner jiným
subjektem v obci, popřípadě obcí Lomnice.
Pan Josef Šebesta vyjádřil svůj názor s posečkáním stanoviska pro Poštu Partner. V mediích jsou
negativní ohlasy na projekt Pošty Partner a je možné, že dojde ke zrušení. Zastupitelstvo bere
informaci o Poště Partner na vědomí. Zástupci pošty očekávají stanovisko k projektu Pošta Partner
do 31.12.2018.
*

*

*

Předsedající předla slovo panu MVDr. Aleši Jurovicovi, aby přítomné seznámil s informací
o úsekovém měření v obci. Pan MVDr. A. Jurovic informoval přítomné o provedeném měření
rychlosti a výsledcích, které byly zjištěny. (výsledky měření jsou součástí zápisu jako příloha).
Obec Lomnice má zájem provádět v obci úsekové a bodové měření rychlosti, aby došlo
k výraznému zpomalení provozu v obci a zajištění větší bezpečnosti občanů. Je nutné zajistit
hardwar a software na vyhodnocování dat, které se budou dále zpracovávat. Obec Lomnice
nemůže vyhodnocené přestupky z měření projednávat sama. Je nutné vyjednat podmínky
mezi Městem Bruntál a Obcí Lomnice. - kdo co a za jakých podmínek (včetně ceny) bude
vykonávat. Proběhla diskuze o možnostech a variantách řešení. Jako první je nutné provést
výběrové řízení na zajištění softwaru a hardwaru, abychom již měli stěžejní informace pro Město
Bruntál. Tzn. , co všechno je zpracováváno softwarem a kolik „práce“ (pracovníků) bude zajištěn
ze strany Města Bruntálu. Jedná se o velmi specifické téma. Které musí někdo podle zadání
zpracovat tak, aby byla zajištěna kompletní služba a zajištěna transparentnost výběrového řízení.
Zastupitelstvo obce ukládá:
starostce obce vyhlášení výběrového řízení na zajištění softwaru a hardwaru pro měření rychlosti
v obci.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ukládací bod byl přijat.

K projednávanému bodu bylo přijato usnesení vztahující se pověřením přípravou realizace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje přípravou realizace projektu pro měření rychlosti v obci pana MVDr.
Aleše Jurovice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 3
Usnesení č. 25/2/2018 bylo schváleno.
*

*

*

Informace k realizovaným akcím.
Předsedající informovala přítomné o dvou podaných žádostech na Státní fond dopravní
infrastruktury na pokračování další Etapy smíšené stezky od Primy k fotbalovému hřišti.
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Jedna žádost byla podána na výstavbu Smíšené stezky vedoucí převážně po levé straně od Primy
(směr Olomouc) až po dětské hřiště, zde bude stezka přecházet na pravou stranu k fotbalovému
hřišti (s novým autobusovým zálivem – směr Olomouc).
Druhá žádost byla podána na výstavbu autobusových zálivů a přechodů – v rámci realizace by tak
mělo dojit k posunutí autobusových zastávek a vybudování nových přechodu u MŠ a ZŠ se bude
jednat o přechod se semaforem. Součástí žádosti je také oprava chodníku od Primy k MŠ a ZŠ.
Bude nutné zajistit vyhlášení výběrového řízení na realizaci další etapy. Bude se jednat o zakázky
velkého rozsahu.

Zastupitelstvo obce ukládá:
starostce obce vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele další etapy II. Smíšené stezky k podaným
žádostem na SFDI.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ukládací bod byl přijat.

*
*
*
Předsedající informovala o akcích, které jsou plánovány:


Čekáme na vyhlášení dotací na opravu komunikací z MMR - v současnosti jsou řešeny 3
varianty oprav. Cesta k
, kde je problém z vlastnictvím pozemků, dále je to cesta
ke hřbitovu, která je částečně ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu. Z těchto důvodů
nemůže být na opravu žádáno z dotací MMR, je nutné nejprve zajistit převod, odkoupení
pozemků obcí. Jako třetí variantou je oprava komunikace od pana
k hravému
lesu, kterou je možné zrealizovat.



Další realizovanou akcí, která je prozatím pozastavena (nedošlo k předání staveniště) je
výstavba parku s cyklistickým hřištěm, vedle dětského hřiště. Zde taktéž čekáme na
vyhlášení dotačního titulu z MMR a možnosti zrealizovat výstavbu s použitím finančních
prostředku z dotace.



Výstavba nové hasičárny - kde je zpracovávána PD, ve které se ukazují některé problémy
související s umístěním plánované výstavby hasičárny. Jedná se o problém s kanalizaci,
vodovodní přípojkou (vybudovaní nového vodovodního řadu, přípojka z řadu není
dostačující, problém s připojením na vysoké napětí a výstavba je plánovaná na pozemku
Státního pozemkového úřadu) Z tohoto hlediska by bylo vhodnější umístit novou hasičárnu
na obecní parcele před obecním úřadem. Hasiči již byly o tomto řešení informováni.
*

*

*

Předsedající předala slovo paní Ing. Pavlíně Kressové k informaci o neoprávněném vydávání
Lomnického zpravodaje. Paní Ing. Informovala přítomné, že vydávaný Lomnický zpravodaj
naplňuje všechny znaky periodika dle Tiskového zákona č. 46/2000 Sb., a tím podléhá schválení
Ministerstvem kultury. Proběhla diskuze o tom, zda Lomnický zpravodaj naplňuje podmínky
zákona či nikoliv. Vzhledem k nejasnostem byl navržen ukládací bod k prověření oprávněnosti
vydávání Lomnického zpravodaje.
Zastupitelstvo obce ukládá:
starostce obce prověřit oprávněnost vydávání Lomnického zpravodaje jako periodika.
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Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ukládací bod byl přijat.
*

*

*

Dále předsedající informovala o chystaných kulturních akcích.
 Dne 25. 11. 2018 v neděli od 15.00 hodin v „Zelené“ na sále bude probíhat Vítání občánků.
Celkem bud přivítáno 10 dětí.
 Dne 2. 12. 2018 v 1. adventní neděli připravujeme rozsvícení Vánočního stromu, akce
začne lampičkovým průvodem od ZŠ a MŠ v 16:00 hodin. Součástí bude také Jarmark
školy a školky v zasedací místnosti.
 Dne 8.12. 2018 v sobotu připravuje TJ Sokol Mikulášskou besídku pro děti od 14:00 hodin
a večer od 20:00 hodin Mikulášskou Diskotéku pro dospělé.
 21. 12. 2018 od 17:00 hodin proběhne adventní koncert v místním kostele sv. Jiří
 22. 02. 2019 Obecní ples
 2. 3. 2019 - Masopust
Paní Ing. Kressová pozvala přítomné na besedu realizovanou tento pátek dne 23. 11. 2018 s panem
Dr. Niesnerem na téma významné 8 v historii Československé republiky.
Předsedající vyzvala k další diskuzi:
Do diskuze se přihlásil pan Martina Blahuš s dotazem na odvolání vlastníků bytového domu 126
a 127 k plánované Smíšené stezce. Předsedající uvedla, že se jednalo o odvolání, ještě před
vydáním stavebního povolení na realizaci smíšené stezky. Pod odvoláním byly podepsáni vlastníci
a nájemníci bytového domu. Odvolání bylo podáno z důvodu obavy zničení „jejich“ komunikace
a zvýšeného pohybu na komunikaci před jejich nemovitostí. Vlastnici i nájemci podepsali odvolání
na základě nepřesných a zavádějících informací. Z 90% účastníků vzalo odvolání zpět. Pan Blahuš
uvedl, že iniciátorem mohl být pouze jeden zastupitel. O slovo se přihlásila paní Ing. Kressová,
která uvedla, že iniciátorem odvolání nebyla, i když by klidně podat odvolání mohla. Ona sama
by toto řízení mohla zastavit, aniž by někoho iniciovala. Z řad veřejnosti se přihlásil pan
,
který neměl o této žádosti tušení. Diskuze v této věci pokračovala.
*

*

*

Paní Ing. Pavlína Kressová uvedla další dva body, které by chtěla projednat.
A to vypracovat program plánu kontrol finančního a kontrolního výboru a informaci k návrhu
rozpočtu na rok 2019.
K vypracování plánu kontrol proběhla diskuze, na konec byl formulován a přečten ukládací bod.
Úkolovat výbory může pouze zastupitelstvo obce.
Zastupitelstvo obce ukládá:
Předsedům výboru vypracovat program kontrol finančního a kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: Pro: 1 Proti: 2 Zdržel se: 6
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Ukládací bod byl přijat.
Dále paní Kressová vznesla dotaz, zda je možné pořádat zastupitelstvo v jeden den v týdnu.
Proběhla diskuze na toto téma, termíny zastupitelstva jsou plánovány s ohledem na projednávané
věci a na termíny. Přesný termín nelze vždy určit.
*

*

*

O slovo se přihlásil pan
, který by byl rád informován, proč obec neprodává dřevo, které
je kolem obce. Byl informován o tom, že obec nemá kromě složeného dřeva u nově vybudovaného
Hravého lesa žádné dřevo. Informaci však prověří u pana
(lesohospodáře obce). Pan
chtěl dále vědět stav nemovitosti č.p.16 – kdo dá prostory do původního stavu.
Předsedající informovala, že prostory jsou v původním stavu jako za pana
, úpravy si
provede nový nájemce.
O slovo se přihlásila paní ředitelka školy, která představila projekt Odpaďáček, v jehož průběhu
bude škola sbírat použitý olej na smažení. Za větší množství nasbíraného oleje potom z projektu
dostane částku za výkup, občané tak mají možnost zbavit se použitého oleje.
Dále zmínila, že s rozsvícením vánočního stromu bude spojen i Jarmark ZŠ a MŠ.
Předsedající na závěr poděkovala za účast a ukončila zasedání zastupitelstva obce v 19:18 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 27. 11. 2018
Zapisovatel: Barbara Vojtíšková
Ověřovatelé:
Ing. Ivana Dudková

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

Jana Chytilová

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

Starostka:
Anna Šomodíková

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

Razítko obce:
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