Zápis
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Horní Lomná konaného dne 29. 10. 2020 v 15.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Lomná

Přítomno: 6 členů dle prezenční listiny, 1 člen omluven
Program:
1. Úvod, seznámení s programem, určení ověřovatelů, návrhové komise, jmenování
zapisovatele.
2. Rezignace na funkci člena ZO E. Wolné, slib nového člena P. Szkandery.
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
4. Změna regulativ ÚPO – v ploše RI je možná výstavba nové chaty.
5. Kotlíky – schválení smluv o půjčce a příspěvku občanům.
6. DČOV – smlouvy s občany.
7. Správa silnic, př.org. Frýdek-Místek – smlouva na zimní údržbu.
8. Příspěvek na vrt – čp. 71
9. Smlouva o poskytnutí dotací z rozpočtu MSK – Prodloužení cyklostezky z Dolní Lomné.
10. Info o rekonstrukci rybníka.
11. Dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem rozšíření veřejného osvětlení.
12. Porovnání cenových nabídek na zajištění služeb TDI a BOZP pro akci „Cyklodoprava v obci Horní
Lomná“.
13. Nákup obuvi do výbavy SDH Horní Lomná.
14. Podání žádosti o dotace z rozpočtu MSK v programu POV 2021 na rekonstrukci prostor OÚ
a výměnu plynového kotle.
15. Podání žádosti o dotace k MF na výměnu kotle v BH čp. 46.
16. Různé:
- žádost o dar – Pohoda Jablunkov,
- žádost ČSV Dolní Lomná o dar v roce 2021,
- fotbalová budova na hřišti,
- info o dotaci z MSK na povodňové škody – oprava opěrné zdi,
- rozpočtové opatření č. 4 v 8/2020.
17. Přijetí usnesení, závěr.
Ad 1. Úvod, seznámení s programem, určení ověřovatelů, návrhové komise, jmenování zapisovatele.
Starosta přivítal přítomné na dnešním zasedání a seznámil je s programem. Program byl i
s doplněním tučně vyznačených bodů v Různých přijat:
Hlasování pro navržený program: 5 členů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel
Ověřovateli byli zvoleni R. Mikula, A. Kohut, do návrhové komise byli zvoleni P. Marosz, T. Rucki,
zapisovatelkou je E. Podžorská.
Hlasování pro zvolené: 5 členů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Ad 2. Rezignace na funkci člena ZO E. Wolné, slib nového člena P. Szkandery.
Ke dni 31.8.2020 podala rezignaci na funkci člena zastupitelstva obce Horní Lomná Eva Wolná, dne
1.9.2020 získává mandát náhradník Pavel Szkandera, který obdržel osvědčení a složil zákonem
předepsaný slib.
ZO bere na vědomí.

Ad 3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
14.24. Starostovi projednat možnost přístupové cesty k č. 14 a 15 přes Loučku na Přelači s SCHKOB
– starosta projednal s p. Javorskou ze SCHKOB a záměr byl odsouhlašen pokud bude cesta řešena
závozem kamenivem nikoli struskou a asfaltem. Přípustné jsou i vodní propusty. Tento úkol ale
zůstává k řešení pro příští rok.
Ad 4. Změna regulativ ÚPO – v ploše RI je možná výstavba nové chaty.
ZO schvaluje změnu regulativ Územního plánu obce v tom, že v ploše RI je možná výstavba nové
chaty.
Hlasování pro změnu: 6 členů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Ad 5. Kotlíky – schválení smluv o půjčce a příspěvku občanům.
ZO schvaluje v souvislosti s 3. výzvou kotlíkových dotací:
- Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomocí,
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace – kde nově schvaluje příspěvek obce ve výši
10 000 Kč jednomu žadateli, mění tím původní výši příspěvku 15 000 Kč schváleného
usnesením 4.5. z 11.3.2019. Důvodem snížení výše příspěvku žadatelům, kteří mají
poskytnutou bezúročnou návratnou finanční výpomoc (14 žadatelů) je současná složitá
finanční situace spojená s coronavirovou pandemií a náročnost plnění úkolů souvisejících
s velkými dotačními akcemi, které obec čekají v příštím roce. ZO také přihlédlo k faktu, že
15 000 Kč příspěvek je jedním z nejvyšších na Jablunkovsku a navíc veškerá administrace
spojená s dotací je zajištěna zaměstnanci obecního úřadu Horní Lomná.
ZO schvaluje:
-Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomocí,
-Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč na žadatele s půjčkou.
Hlasování pro schválení: 4 členové pro, 1 byl proti, 1 se zdržel.
Po schválení konkrétní podoby smluv ZO schvaluje uzavření obou smluv s prvním žadatelem paní
Annou Martynkovou pro realizaci plynového kotle v čp. 30
Hlasování pro schválení obou smluv s žadatelem A. Martynkovou: 6 členů pro, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Ad 6. DČOV – smlouvy s občany.
Starosta nejdříve informoval ZO, že jako zhotovitel akce byla ve výběrovém řízení vybrána firma CSKInvest, s.r.o. , Olšová 1165, Třinec s cenou 3 025 478,40 Kč. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo.
Je třeba schválit a uzavřít s občany Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby, v níž bude
sjednán společný postup obce a zájemce při přípravě, zajištění realizace a financování stavby. Dále je
předmětem smlouvy poskytnutí zálohy žadatelem ve výši 20 000 Kč včetně DPH na poskytování
služeb čištění odpadních vod včetně oprav, údržby, servisu, rozboru, monitoringu a likvidaci kalu na
DČOV po dobu 10 let.
ZO schvaluje Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby: 6 členů pro, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Ad 7. Správa silnic, př.org. Frýdek-Místek – smlouva na zimní údržbu.
Správa silnic MSK, př. org. předložila obci jako každoročně smlouvu na zimní údržbu úseku obchod –
penzion Pod Loučkou.
ZO schvaluje podpis smlouvy s SS MSK, př.org.: 6 členů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Dále starosta informoval o jednání, kdy požadoval, aby SS údržovala místní komunikaci na Přelač
místo výše uvedeného úseku – bohužel však z jednání vyplynulo, že by obec musela za každé
plužení doplácen přes tisíc Kč, takže vše zůstává, jak bylo. Přelač bude udržovat obec.
Starý traktor zůstává přes zimu na obci, zájemce se neozývá, takže obec zatím od prodeje ustupuje,
vystavená faktura bude stornována, případný prodej bude řešen na jaře.
Hlasování pro ponechání starého traktoru v majetku obce přes zimu: 6 členů pro, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Ad 8. Příspěvek na vrt – čp. 71
Obci předložil žádost o příspěvek na vrt p. Plaskura M. , Horní Lomná 71. Podmínky výzvy jsou
splněny, obec schvaluje podpis smlouvy o příspěvku ve výši 40 000 Kč žadateli.
Hlasování pro podpis smlouvy o poskytnutí příspěvku 40 000 Kč žadateli: 6 členů pro, nikdo nebyl
proti, nikdo se nezdržel.
Ad 9. Smlouva o poskytnutí dotací z rozpočtu MSK – Prodloužení cyklostezky z Dolní Lomné.
Starosta v období, kdy nám byla zamítnuta dotace na Cyklodopravu ze SFDI, tj. 4/2020 odeslal žádost
o dotaci na MSK na Prodloužení cyklostezky z Dolní Lomné na 1 500 tis. Kč. Mělo se jednat o
upravení části od cyklostezky z Dolní Lomné po Doubravu v délce 652,15 m. Předpoklad realizace byl
8-10/2020. Nyní jsme v říjnu 2020 obdrželi návrh smlouvy s příslibem dotace. V mezičase jsme však
obdrželi rozhodnutí od SFDI o přiznání dotace na celou akci.
Starosta navrhuje poslat na MSK žádost o prodloužení termínu na příští rok a čerpat na práce
související s Cyklodopravou, které nebudou uplatněny u SFDI.
Hlasování za podpis smlouvy o poskytnutí dotací a poslání žádosti o prodloužení termínu realizace do
příštího roku: 6 členů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Ad 10. Info o rekonstrukci rybníka.
Pro nepřítomnost místostarostky L. Mikulové se tento bod odkládá.
Ad 11. Dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem rozšíření veřejného osvětlení.
Při realizaci přípravných prací – změny projektu, povolení dotčených orgánů aj., změn v realizaci došlo
k navýšení sjednané částky o 12 032 Kč, starosta navrhuje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
Hlasování o schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo o navýšení 12 032 Kč: 6 členů pro, nikdo nebyl
proti, nikdo se nezdržel.
Ad 12. Porovnání cenových nabídek na zajištění služeb TDI a BOZP pro akci „Cyklodoprava v obci
Horní Lomná“.
Starosta tento bod navrhuje řešit na příštím ZO, dále ještě shromažďuje nabídky.
Ad 13. Nákup obuvi do výbavy SDH Horní Lomná.
Starosta přednesl požadavek SDH Horní Lomná na vybavení obuvi. Byl informován o tom, že již
požadavek na vybavení SDH byl již zaslán na SOJ, kde se připravuje společná žádost o dotace za
celou oblast. Z tohoto důvodu se proto tento požadavek odkládá na příští ZO.
Ad 14. Podání žádosti o dotace z rozpočtu MSK v programu POV 2021 na rekonstrukci prostor OÚ
a výměnu plynového kotle.
Na MSK byla vyhlášena nová výzva POV pro rok 2021, bylo navrželo podat žádost o dotaci ve výši
400 tis. Kč na rekonstrukci zbývajících vnitřních prostor Obecního úřadu s výměnou plynového kotle.
Starosta navrhuje využít tento dotační titul na realizaci parkoviště:
Hlasování pro podání žádosti o dotace na parkoviště: 6 členů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se

nezdržel.

Ad 15. Podání žádosti o dotace k MF na výměnu kotle v BH čp. 46.
Dále bylo zjišťováno, že v listopadu by měla být zveřejněna výzva z MF, kde by mohlo být žádáno o
dotaci na výměnu plynových kotlů v bytovém domě č. 46, snad i v budově OÚ č. 44, budeme dále
sledovat, případně žádost bude podána.
Ad 16. Různé:
- žádost o dar – Pohoda Jablunkov,
- žádost ČSV Dolní Lomná o dar v roce 2021,
Tyto dva body budou řešeny na příštím ZO.
- fotbalová budova na hřišti – po již dříve schválené výměně střechy bylo zjištěno, že celkový
stav budovy je velmi špatný, takže investice do střechy by byla neekonomická, bude třeba opravit
celkovou stavbu, proto se tato akce prozatím odkládá,
Hlasování za odklad opravy budovy na hřišti: 6 členů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel,
- info o dotaci z MSK na povodňové škody – oprava opěrné zdi – P. Marosz znovu upozornil,
že opěrná zeď není majetkem obce, starosta zjistil, že pokud by byla oprava dělána jako gabion,
vyžaduje to projekt a stavební povolení, pokud by šlo jen o opravu, pak projekt a povolení není
potřeba.
- rozpočtové opatření č. 4 v 8/2020 – starosta seznámil s rozpočtovým opatření č. 4 v 8/2020,
ZO bere na vědomí.
Ad 17. Přijetí usnesení, závěr.
ZO přijalo usnesení z dnešního zasedání, starosta s poděkováním zasedání ukončil.

V Horní Lomné, 29.10.2020
Zapsala: Podžorská E.

Ověřovatelé:

Kamil Kawulok, starosta

USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Horní Lomná konaného dne 29.10.2020 v 15.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Horní Lomná
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje:
15.1. Program dnešního zasedání s doplněnými body.
15.2. Ověřovatelé R. Mikulu a A. Kohuta, do návrhové komise P. Marosze a T. Ruckého,
zapisovatelku E. Podžorskou.
15.3. Změnu regulativ ÚPO v tom, že v ploše RI je možná výstavba nové chaty.
15.4. V rámci kotlíkových dotací Smlouvu o poskytnutí finanční výpomoci z Programu pro poskytování
dotací nebo návratných finančních výpomocí Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši
10 000 Kč na žadatele, který čerpal návratnou finanční výpomoc.
15.5. Podpis Smlouvy o poskytnutí finanční výpomoci a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
v rámci kotlíkových dotací žadateli p. A. Martynkové, H. Lomná 30.
15.6. Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby DČOV s občany, kde žadatel poskytne
zálohu obci Horní Lomná ve výši 20 000 Kč včetně DPH na poskytování služeb čištění
odpadních vod včetně oprav, údržby, servisu, rozboru, monitoringu a likvidaci kalu na DČOV
po dobu 10 let.
15.7. Smlouvu na zimní údržbu úseku obchod – Pod Loučkou se SS MSK, př.org.
15.8. Ponechání starého traktoru přes zimu v majetku obce, neúspěšný prodej, zájemce se neozývá,
storno smlouvy a faktury.
15.9. Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na „Prodloužení cyklostezky z Dolní
Lomné“ s tím, že žádáme o prodloužení termínu realizace do příštího roku.
15.10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Rozšíření veřejného osvětlení, navýšení ceny
o 12 032 Kč.
15.11. Podání žádosti o dotace z rozpočtu MSK na parkoviště z programu POV 2021.
15.12. Odklad opravy budovy na hřišti z důvodu jejího celkového špatného stavu na příští rok.
15.13. Podpis smlouvy o příspěvku ve výši 40 000 Kč na vrt s žadatelem p. Plaskurou M.
15.14. Podpis smlouvy o dílo s vítěznou firmou CSK-Invest s.r.o. na akci DČOV.
2. Bere na vědomí:
15.15. Rezignaci E. Wolné na funkci člena zastupitelstva.
15.16. Složení slibu nového člena zastupitelstva P. Szkandery.
15.17. Informaci starosty o možnosti realizace komunikace k č. 14 a 15 na Přelači se souhlasem
SCHKOB.
15.18. Informaci o možnosti podání žádosti o dotace k MF na výměnu plynových kotlů v čp. 46 a 44.
15.19. Rozpočtové opatření č. 4 z 8/2020.
3. Ukládá:
15.20. Dále řešit možnost vzniku nové cesty k č. 14 a 15 na Přelači.
15.21. Příštímu ZO projednat bod 10 – Rekonstrukce rybníka.
15.22. Příštímu ZO řešit otázku vybavení SDH Horní Lomná obuví.
15.23. Příštímu ZO řešit žádost Pohody Jablunkov o dar.

15.24. Příštímu ZO řešit žádost ČSV Dolní Lomná o dar na rok 2021.
Návrhová komise:

Kamil Kawulok, starosta
Mgr. Leona Mikulová, místostarostka

