Zápis
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Horní Lomná konaného dne 10. 2. 2021 v 15.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Lomná

Přítomno: 5 členů dle prezenční listiny, 1 členové omluveni, 1 člen příchod v 15.10 h
Program:
1. Úvod, seznámení s programem, určení ověřovatelů, návrhové komise, jmenování zapisovatele.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
3. Rozpočtové opatření č. 6 k 12/2020.
4. Schválení smluv na kotlíkové dotace: čp. 105,67, 34,129, 31, 82, 102, 84, 68.
5. MSK- Smlouva na opěrnou zeď + porovnání nabídek na projektovou dokumentaci.
6. Odpady 2021 – schválení dodatku smlouvy – třídící sleva.
7. Návrh na vyřazení majetku.
8. Prodloužení nájmu Manlomka – dodatek č. 2.
9. Nájem nebytových prostor v čp. 128.
10. Informace k realizaci DČOV.
11. Žádost nově vznikajícího sportovního spolku s umístěním sídla a s umístěním názvu Horní Lomná v názvu
spolku.
12. Různé:
- žádost chaty ev.č. 0127 o povolení připojení na obecní vodovod,
- Lesy ČR – smlouva o budoucí smlouvě – Cyklodoprava v obci Horní Lomná,
- TŽ Třinec – darovací smlouva na strusku v hodnotě 20 000 Kč,
- nabídka Zásilkovny,
- zahájení plnění v rámci projektu příhraniční spolupráce s Hažlachem,
- p. Marosz – připomínky k plužení,
- internet na Přelači.
13. Přijetí usnesení, závěr.

Ad 1. Úvod, seznámení s programem, určení ověřovatelů, návrhové komise, jmenování zapisovatele.
Starosta přivítal všechny přítomné na dnešním zasedání a přednesl program doplněný o body v různých.
Program byl přijat hlasováním: 5 členů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Dále byli zvoleni ověřovatelé dnešního zasedání L. Mikulová a R. Mikula, do návrhové komise byli zvoleni A.
Kohut a P. Marosz. Zapisovatelkou je Podžorská E.
Hlasování pro výše uvedené osoby: 5 členů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Ad 2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
16.28. Dále řešit přístupovou cestu k č. 14 a 15 na Přelači – úkol se dále odkládá.
16.29. Dále řešit montáž světla veřejného osvětlení u chaty p. Rozsypala ev.č. 0126 – jedná se o úsek cca 250 m
bez osvětlení, starosta navrhuje variantu, že p. Rozsypal si zaplatí svítidlo, obec zajistí a uhradí montáž –
Hlasování pro navrženou variantu: 4 členové pro, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel.

Ad 3. Rozpočtové opatření č. 6 k 12/2020.
Zastupitelstvo bylo obeznámeno se schváleným rozpočtovým opatřením č. 6, kde se jednalo o snížení rozpočtu
o 1 697,8 tis. Kč na konečnou výši 13 944,1 tis. Kč. RO bylo schváleno starostou 7.12.2020.
ZO bere na vědomí RO č. 6.
Ad 4. Schválení smluv na kotlíkové dotace: čp. 105,67, 34,129, 31, 82, 102, 84, 68.
Obecní úřad Horní Lomná shromáždil dalších 9 žádostí o půjčku na změnu zdroje vytápění v rámci Kotlíkových
dotací výzva 3. Všichni splnili podmínky a předložili potřebné doklady.

Byly připraveny se všemi 9-ti žadateli Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci a Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace.
ZO schvaluje podpisy výše uvedených smluv s 9 žadateli, hlasování: 6 členů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.

Ad 5. MSK- Smlouva na opěrnou zeď + porovnání nabídek na projektovou dokumentaci.
Starosta seznámil členy se shromážděnými třemi nabídkami na projekt na opravu opěrné zdi a Přelačského
mostu, informoval, že nebude provedena oprava opěrné zdi gabionem, ale budou pouze doplněné chybějící
kameny a bude opravena mostní konstrukce.
p. Marosz podotýká, že již bylo slíbeno, že na zastupitelstvu nebude probíhat výběrové řízení, tomu se má
věnovat jmenovaná výběrová komise.
Byly porovnány 3 nabídky na zhotovení projektu:
GARA MNP s.r.o. – cena bez DPH 32 500 Kč,
Anatelier, Jablunkov – cena bez DPH 45 000 Kč,
GePS-Geotechnik, s.r.o. – cena bez DPH 47 000 Kč.
Hlasování pro firmu GARA MNP s.r.o.: 4 členové pro, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi.
Hlasování pro schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK ve výši 500 000 Kč na opravu opěrné zdi
mostní konstrukce: 6 členů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

Ad 6. Odpady 2021 – schválení dodatku smlouvy – třídící sleva.
Dne 23.12.2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen balíček zákonů upravujících nově s účinností od 1. ledna 2021
oblast odpadového hospodářství.
Obdrželi jsme proto z firmy SMOLO dodatek s upraveným ceníkem na rok 2021, kde dochází o navýšení cen za
služby o cca 6,5 %, starosta navrhuje souhlasit s navýšením cen o míru inflace za uplynulý rok, což činí 3,2 %,
Hlasování pro schválení navýšení cen za služby o 3,2 %: 6 členů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Zároveň jsme požádali o slevu na poplatku za skládkování, takže nám bude účtováno 500 Kč/t do povoleného
množství 200 kg/občana/rok. Po překročení povoleného množství nám zákonný poplatek bude činit 800 Kč/t.
Dále bude nutné vydat novou OZV s platností od 1.1.2022.
Hlasování pro uplatnění slevy z dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu: 6 členů pro, nikdo
nebyl proti, nikdo se nezdržel.
Ad 7. Návrh na vyřazení majetku.
Po provedené inventarizaci byl zastupitelstvu předložen návrh na vyřazení starých nepotřebných či zničených
předmětů dle přílohy.
Jedná se konkrétně o vyřazení z účtu 028 v celkové hodnotě 157 389,50 Kč, dále o cyklomapu SOJ, která je stále
vedena v podrozvaze na účtu 802 a byla zničena vandaly a dřevěný stánek na výletišti v hodnotě 41 000 Kč,
který je nyní nahrazován novým.
Byla zvolena likvidační komise ve složení: L. Mikulová, E. Wolná a E. Podžorská.
ZO schvaluje vyřazení výše uvedeného majetku dle přílohy, hlasování: 6 členů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdržel.

Ad 8. Prodloužení nájmu Manlomka – dodatek č. 2.
Z důvodu uplynutí sjednané doby nájmu s Manlomkou a po vzájemné dohodě byl připraven dodatek č. 2 ke
smlouvě s prodloužením nájmu do 31.12.2022,
hlasování pro podpis dodatku č. 2 s prodloužením doby nájmu do 31.12.2022: 6 členů pro, nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel.
Ad 9. Nájem nebytových prostor v čp. 128.
Nájemcům č. 128 už byly dány do nájmu suterénní prostory. Nyní jsou další zájemci o další malé volné prostory.
ZO schvaluje záměr pronájmu dalších prostor, konkrétně C-1,05 o výměře 3,86 m2 a A-1,08 o výměře 9,56 m2.
Záměr pronájmu prostor bude zveřejněn.

Ad 10. Informace k realizaci DČOV.
Starosta informoval, že všichni zainteresováni byli obesláni dopisem, který je seznamuje s časovým
harmonogramem realizace stavby DČOV.
p. Szkandera V. se dotazuje, proč je ve smlouvě 20 000 Kč jako záloha na servis na dobu 10 let, starosta
vysvětluje, že původně podepsaný souhlas se stavbou požadoval částku 8 tis. Kč po účastníkovi, který odstoupí
od záměru stavby DČOV jako kompenzaci za náklady na projekt. Obec po dobu 10-ti let při správném užívání
DČOV dle předepsaných pokynů již nebude požadovat žádné finanční prostředky po uživatelích.
Obec Dolní Lomná požaduje 10 tis. Kč na 10-letý servis, jelikož Dolní Lomné se podařilo zajistit i dotaci
z rozpočtu MSK.
Po následné diskusi potvrdil p. Szkandera podpis smlouvy.
Ad 11. Žádost nově vznikajícího sportovního spolku s umístěním sídla a s umístěním názvu Horní Lomná v názvu
spolku.
Připravuje se založení nového sportovně-kulturního spolku v Horní Lomné. Starosta navrhuje jeho název SPOKA
HORNÍ LOMNÁ a navrhuje sídlo spolku novou budovu čp. 151.
Jde tady o odsouhlašení názvu a sídla spolku, jehož předsedou bude D. Wolný, místopředsedou R. Mikula a
pokladníkem M. Kohut.
p. Marosz dotaz, z čeho bude spolek financován, pokud bude legalizován, jde o právnickou osobu, která musí
plnit řadu povinností,
starosta – jde zatím o zkušební jeden rok, seznamovací, spolek by měl zajišťovat sportovní a kulturní akce a
činnosti.
p. Mikulová – spolek může žádat o dar obec.
Hlasování pro schválení založení spolku SPOKA HORNÍ LOMNÁ. 5 členů pro, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel.

Ad 12. Různé:
- žádost chaty ev.č. 0127 o povolení připojení na obecní vodovod – již dříve bylo rozhodnuto ZO nezvyšovat
kapacitu odběru, proto ZO neschvaluje napojení objektu chaty na obecní vodovod, hlasování: nikdo nebyl
pro, 6 členů proti, nikdo se nezdržel.
- Lesy ČR – smlouva o budoucí smlouvě – Cyklodoprava v obci Horní Lomná – z důvodu ukončení platnosti
původní smlouvy o smlouvě budoucí a z důvodu brzké realizace díla je předložena od Lesů ČR nová smlouva
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 14/2020/111, hlasování pro podpis smlouvy: 6členů pro, nikdo
nebyl proti, nikdo se nezdržel,
- TŽ Třinec – darovací smlouva na strusku v hodnotě 20 000 Kč, hlasování pro přijetí daru: 6 členů pro, nikdo
nebyl proti, nikdo se nezdržel,
- nabídka Zásilkovny- bylo nám nabídnuto umístění kontejnéru pro zásilky za 0 Kč jen s určením pozemku, kde
by bylo možno kontejner umístit, padl návrh na místo pod novým světlem u OÚ, hlasování: 6 členů pro, nikdo
nebyl proti, nikdo se nezdržel,
- zahájení plnění v rámci projektu příhraniční spolupráce s Hažlachem – nyní jsme již obdrželi příslib financí,
došlo k posunu termínu zahájení čerpání, termín je od 1.3.2021, od kdy můžeme nakoupit vybavení prostor
č. 151, komise pověřená nákupem K. Kawulok, L. Mikulová a E. Wolná, hlasování: 5 členů pro, nikdo nebyl
proti, 1 se zdržel,
- p. Marosz – připomínky k plužení – tlumočil připomínky řidičů ČSAD, kteří ráno vyjíždějí na Přelač ke špatné
údržbě komunikace, starosta žádné připomínky nezaregistroval, silnice je údržována,
dotaz na zavedení knih jízd u služebních vozidel – starosta od pondělí zavede.
- internet na Přelači – starosta potvrdil, že situace se už řeší a bude dostupnost internetu v této oblasti lepší.
- p. Ošťádalová – navrhuje, aby bylo oznámení o konání příštích zasedání zastupitelstva oznamováno formou
SMS – starosta přislíbil.
Ad 13. Přijetí usnesení, závěr.
ZO přijalo usnesení z dnešního zasedání, starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil.

V Horní Lomné 10.2.2021
Zapsala: Podžorská E.
Ověřovatelé:

Kamil Kawulok, starosta

USNESENÍ
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Horní Lomná konaného dne 10.2.2020 v 15.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Horní Lomná
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje:
17.1. Program dnešního zasedání s doplněnými body.
17.2. Ověřovatelé dnešního zasedání Leonu a Radka Mikulovy, do návrhové komise A. Kohuta
a P. Marosze, zapisovatelku E. Podžorskou.
17.3. Variantu pořízení světla u ev.č. 0126 tak, že svítidlo uhradí ing. Rozsypal, montáž Obec
H.Lomná.
17.4. Uzavření smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace pro žadatelé o kotlíkové dotace 3. Výzva z čp. 105,67,34,129,31,82,102,84,68.
17.5. Zpracovatele projektu na opravu opěrné zdi a mostu firmu GARA MNP s.r.o.
17.6. Podpis smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na opravu opěrné zdi mostní konstrukce.
17.7. Žádost o slevu z dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu a zároveň schvaluje
navýšení ceny za služby o 3,2 %, tj. o inflaci s firmou SMOLO.
17.8. Vyřazení majetku obce dle přílohy.
17.9. Dodatek č. 2 s firmou Manlomka s.r.o. na prodloužení nájmu prostor v č. 128 do 31.12.2022.
17.10. Záměr pronájmu nebytových prostor C-1,05 a A-1,08 v budově čp. 128.
17.11. Založení sportovně-kulturního spolku SPOKA HORNÍ LOMNÁ se sídlem Horní Lomná čp. 151.
17.12. Podpis smlouvy č. 14/2020/111 o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro Cyklodoprava
v obci Horní Lomná.
17.13. Podpis darovací smlouvy na strusku v hodnotě 20 tis. Kč s TŽ Třinec, a.s..
17.14. Podpis smlouvy se Zásilkovnou na umístění kontejnéru u Obecního úřadu pro služby
veřejnosti.
17.15. Zahájení nákupu inventáře dle projektu příhraniční spolupráce s Hažlachem od 1.3.2021.

2. Neschvaluje:
17.16. Napojení chaty ev.č. 0127 na Havrani na obecní vodovod.

3. Bere na vědomí:
17.17. Rozpočtové opatření č. 6 k 12/2020.
17.18. Informace o DČOV.

4. Ukládá:
17.19. Dále řešit přístupovou cestu k č. 14 a 15 na Přelači.
17.20. Obecnímu úřadu rozesílat oznámení o konání zastupitelstev formou SMS občanům.

Návrhová komise:

Kamil Kawulok, starosta
Mgr. Leona Mikulová, místostarostka

