
Zápis 

z 20. zasedání Zastupitelstva obce Horní Lomná konaného dne 8.9.2021 v 16.00 hod. 

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Horní Lomné 

Přítomno: 6 členu dle prezenční listiny, 1 omluven 

Program:  

1. Úvod, seznámení s programem, určení ověřovatelů, návrhové komise, jmenování 

zapisovatele. 

2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 

3. Prodej pozemku parc. č. 2615/2 – 72m2 a 2615/3 – 18m2. 

4. Závěrečný účet SOJ za 2020 a RO č. 3/2021 

5. Rozpočtové opatření č. 1/2021 v 6/2021, rozpočtové opatření č. 2/2021 v 8/2021 

6. Traktor TYM s příslušenstvím 

7. Žádost o finanční podporu instalace internetu v oblasti Horní Přelač 

8. Žádost o snížení nájmu soc. zařízení pro kemp – p. Labajová 

9. Zvolení komise pro zhotovitele posouzení rizik v roce 2022 systému zásobování 

pitnou vodou a zpracování provozního řádu. 

10. Zákon o odpadech – OZV 

11. Kalendáře pro rok 2022 

12. Žádost o umístění poutače Bawaria na parc. č. 1926/5 

13. Žádost o spolufinancování služby „Sociální asistence Jablunkov“ 

14. Žádost o změnu podmínek spolupráce s firmou Textil Eco, as. 

15. Různé:  

 Pohoda Jablunkov – žádost o příspěvek 

 P. Žídek – Podpis smlouvy o poskytnutí finanční výpomoci a Veřejnoprávní smlouvu 

o poskytnutí dotace v rámci kotlíkových dotaci žadateli 

 Návrh člena ZO Radka Mikuly na bezpečné napojení konce cyklostezky na hlavní 

silnici – Havraň 

 Zpráva z hodnocení nabídek na akci: Cyklodoprava v obci Horní Lomná – SO401 – 

Přeložka kabelu Cetin 

 Most na Přelači 

 Cesta na Dolině 

16. Přijetí, usnesení závěr 

 

 

 

 

 



Ad. 1 Úvod, seznámení s programem, určení ověřovatelů, návrhové komise, jmenování 

zapisovatele 

Starosta přivítal přítomné na dnešním zasedání a přednesl program jednání, doplněný o body 

v různých. K programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Hlasování za přijetí programu: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, nikdo se nezdržel. 

Ověřovateli byli zvoleni: Mikula Radek, Ing. Szkandera Pavel 

Do návrhové komise byli zvoleni: Antonín Kohut, Petr Marosz 

Zapisovatelkou je: Eva Wolná 

Hlasování pro zvolené: 6 hlasů pro,   0 hlasů proti,     nikdo se nezdržel 

Ad. 2 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 

19.12. Dále řešit přístupovou cestu k č.p. 14 a 15 na Přelači  

Momentálně probíhá prořezávka dřevin, úkol se dále odkládá. 

19.13 Dále řešit rozdělení parc. č. 1932 pro odkoupení od SPÚ 

Bylo provedeno předběžné vytyčení parcel, proběhne konečné vytyčení za přítomnosti všech 

dotčených majitelů pozemků. Úkol se dále odkládá. 

Ad. 3 Prodej pozemku parc. č. 2615/2 – 72m2 a 2615/3 – 18m2. 

Záměr prodeje pozemků byl řádně vyvěšen na úřední desce dne 21.6.2021. 

Byl zpracování geometrický plán pro rozdělení pozemku, náklady na vypracování hradí 

kupující. 

Cena pozemku byla projednána na základě znaleckého posudku ze dne 1.6.2021 a to ve výši 

167,66 Kč/m2. 

Přes uvedené pozemky vede obecní vodovod, zastupitelstvo navrhuje zřízení věcného 

břemene. 

Hlasování pro prodej pozemků za uvedenou cenu a zřízení věcného břemene: 6 hlasů PRO, 

nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

Ad. 4 Závěrečný účet SOJ za 2020 a RO č. 3/2021 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2020 

včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení obcí 

Jablunkovska za období od 1.1.2020 do 31.12.2020.  

Zastupitelstvo bere na vědomí RO č. 3/2021. 



RO č. 3/2021 byl rozpočet navýšen o dotace z Moravskoslezského kraje, které SOJ rozdělilo 

mezi sdružené obce na vybavení hasičských sborů. 

Ad. 5 Rozpočtové opatření č. 1/2021 v 6/2021 a č. 2/2021 v 8/2021 

ZO bylo seznámeno s provedeným rozpočtovým opatřením č. 1/2021 a č. 2/2021. Hlavním 

důvodem opatření byl převod mezi účty. Starosta schválil rozpočtové opatření č. 1/2021 dne 

2.6.2021. a rozpočtové opatření č. 2 dne 20.8.2021. Zastupitelstvo obce bere na vědomí RO č. 

1/2021 a RO č. 2/2021. 

Ad. 6 Traktor TYM s příslušenstvím 

Starosta navrhl Zastupitelstvu obce koupi menšího traktoru s příslušenstvím k všeobecnému 

vyžití v obci. Zasedání se zúčastnil manažer prodeje Opavské prodejny s představením 

traktoru TYM T654 s čelním nakladačem. Komentoval jednoduché ovládání, jednoduchost 

v dostupnosti náhradních dílů od společnosti TYM a také Zetor. K traktoru lze přikoupit 

příslušenství: mulčovač, sněhový pluh, zametač, fréza a další. 

Na základě dotazů členů Zastupitelstva starosta ujistil Zastupitelstvo o dostatku finančních 

prostředků na účtech obce a kladně zhodnotil čerpání rozpočtu do konce roku. 

Na základě shromážděných nabídek starosta navrhuje komisi pro sestavení technických 

parametrů zakázky malého rozsahu a následný výběr nejvhodnější nabídky vítězného 

dodavatele traktoru včetně příslušenství (pluh, nakladač, zametač, řetězy). 

Komise ve složení: Kamil Kawulok, Petr Marosz, Antonín Kohut, Jan Szkandera, Pavel 

Kotala. 

 Hlasování pro uvedené složení komise: 6 členů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

Ad. 7 Žádost o finanční podporu instalace internetu v oblasti Horní Přelač 

Oblast Horní Přelač (od aut. točny) je bez internetu. Starosta zjišťoval možnosti, jak do této 

oblasti s těžkou dostupností a složitým terénem přivést internet. S návrhem řešení přišla 

společnost REVNET a to instalovat 2 vysílače se solárním systémem napájení s podmínkou 

finanční pomoci od obce. 

Celková cena instalace je 58 300 Kč, starosta navrhuje podílet se na nákladech z 50%, za 

podmínky garance udržitelnosti společnosti REVNET na dobu 5 let. 

Hlasování pro finanční dar ve výši 29150Kč  obce převodem na účet společnosti REVNET, 

tento dar bude výhradně použit na instalaci 2 vysílačů pro přenos internetu v oblasti Horní 

Přelač, podmínkou pro poskytnutí daru je zajištění 5 leté udržitelnosti obdarovanou 

společnosti REVNET: 5 hlasů PRO, 1 se zdržel, nikdo nebyl proti. 

Ad. 8 Žádost o snížení nájmu soc. zařízení pro kemp – p. Labajová 

Dne 10.7.2021 byla přijatá opětovná žádost p. Labajové o snížení nájemného obecních sprch 

využívaných Tábořištěm Salajka. 



Hlasování pro snížení nájmu obecních sprch využívaných Tábořištěm Salajka: 5 hlasů 

PROTI, 1 se zdržel, nikdo nebyl PRO. 

Ad. 9 Zvolení komise pro zhotovitele posouzení rizik v roce 2022 systému zásobování 

pitnou vodou a zpracování provozního řádu. 

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předmětů), 

uložila výrobcům a dodavatelům pitné vody pro veřejné zásobování novou povinnost, a to 

zpracovat tzv. posouzení rizik. 

Starosta shromáždil 2 nabídky pro zvolení zhotovitele posouzení rizik: 

Ing. Eva Orszuliková: Celková cena posouzení rizik a zpracování provozního řádu 57750 Kč 

VODASERVIS s.r.o.: Celková cena posouzení rizik a zpracování provozního řádu 42 325,8 

Kč 

Hlasování pro výběr zhotovitele VODASERVIS s.r.o.: 6 hlasů PRO, nikdo se nezdržel, nikdo 

nebyl proti. 

Ad. 10 Zákon o odpadech – OZV 

Dle nového zákona o odpadech 541/2020 Sb., musí Zastupitelstvo obce do konce roku vydat 

novou Obecně závaznou vyhlášku o odpadech. Starosta bude jednat o možnostech vydání 

vyhlášky s okolními obcemi v nejbližší době. Tento bod se přesouvá do dalšího zasedání 

Zastupitelstva. 

Ad. 11 Kalendáře 2022 

Byly shromážděny 3 nabídky zhotovitelů kalendářů na rok 2022: 

T-Print, s.r.o – čtrnáctidenní kalendář s kroužkovou vazbou: 59 Kč bez DPH/ks. 

Eintopf s.r.o. - čtrnáctidenní kalendář s kroužkovou vazbou: 63,48 Kč bez DPH/ks. 

Kleinwachter holding s.r.o. - čtrnáctidenní kalendář s kroužkovou vazbou: 49 Kč bez DPH/ks. 

Hlasování pro výběr firmy Kleinwachter: 6 hlasů PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

Ad. 12 Žádost o umístění poutače Bawaria na parc. č. 1926/5 

Byla podána žádost o nájemní smlouvu – umístění reklamního poutače objektu Bawaria na 

parc. č. 1926/5 – v blízkosti rybníku pod kostelem.  

Dle Obecně závazné vyhlášky – o místním poplatku za využívání veřejného prostranství činí 

cena za 1 m2 10 kč/den. Zastupitelstvo navrhuje sjednat smlouvu o nájmu na dobu určitou 

z důvodu realizace investiční akce „Parčík s odpočinkovou zónou“, která je v těsné blízkosti 

parcely č. 1926/5. V případě stavebních prací, musí být reklamní poutač odstraněn. 

Oznámení o pronájmu pozemku bylo řádně vyvěšeno na úřední desce dne 28.7.2021. 



Hlasování pro sjednání nájemní smlouvy na dobu určitou (1 rok) a cenu 10 Kč za 1m2 a den: 

6 hlasu PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

Ad. 13 Žádost o spolufinancování služby „Sociální asistence Jablunkov“ 

Dne 13.6. byla doručená žádost od Slezské diakonie o libovolný dar. Sociálně aktivizační 

služba pro rodiny s dětmi je terénní službou a je poskytována rodinám ohroženým dlouhodobě 

nepříznivou sociální situací, kterou rodiče sami nedokážou zvládnout. Službu financoval 

MSK, momentálně je spolupráce kraje a této služby ukončená. Služba je poskytována i v naši 

obci. 

Starosta navrhuje dar ve výši 3000 Kč – hlasování pro dar ve výši 3000 Kč – 1 hlas PRO, 3 

hlasy PROTI, 2 se ZDRŽELI. 

Místostarostka Leona Mikulová navrhuje dar ve výši 5000 Kč – hlasování pro dar ve výši 

5000 Kč – 5 hlasů PRO, 1 se ZDRŽEL. 

Ad. 14 Žádost o změnu podmínek spolupráce s firmou Textil Eco, as. 

Z důvodu zvyšování nákladů na likvidaci odpadu v důsledku zdražení skládkování a současně 

v důsledku různých legislativních změn je firma Textil Eco /kontejner na oblečení/ nucena 

službu zpoplatnit a to částkou 1200 Kč bez DPH/ročně. 

Kontejner je celoročně hojně využívaný občany obce. 

Hlasování o přijetí zpoplatnění vývozu textilních odpadů firmou Textil Eco, a.s. ve výši 1200 

Kč bez DPH/ročně: 6 hlasů PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

Ad. 15 Různé 

15.1. Pohoda Jablunkov – žádost o příspěvek 

Dne 27.8.2021 byla přijatá Žádost o finanční příspěvek ve výši 15.000 Kč– zařízení 

POHODA Seniorům, z.ú 

Hlasování pro poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč: 0 hlasů PRO, 6 hlasů 

PROTI, nikdo se nezdržel. 

15.2. P. Žídek – Podpis smlouvy o poskytnutí finanční výpomoci a Veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí dotace v rámci kotlíkových dotaci žadateli 

Byla připravena Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci a Veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace. 

ZO schvaluje podpisy výše uvedených smluv s žadatelem, hlasování: 6 členů PRO, nikdo 

nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

 

15.3. Návrh člena ZO Radka Mikuly na bezpečné napojení konce cyklostezky na 

hlavní silnici – Havraň.  



Zastupitelstvo navrhuje vykácení dvou stromů bránicím ve výhledu z levé strany při vjezdu na 

hlavní silnici. Starosta projedná s dotčenými orgány a zajistí jejich odstranění. 

15.4. Zpráva z hodnocení nabídek na akci: Cyklodoprava v obci Horní Lomná – 

SO401 – Přeložka kabelu Cetin 

Dne 2.7.2021 zasedala výběrová komise zvolená ZO ve složení L. Mikulová, P. Szkandera, 

K. Kawulok. Jako vítěznou nabídku vybrala komise společnost M-Silnice a.s. s nejnižší 

cenovou nabídkou 481 833,53 Kč včetně DPH. 

15.5. Most na Přelači 

Člen ZO p. Marosz upozorňuje na nutnost realizace betonové římsky z obou stran z důvodu 

bezpečnosti. Starosta informuje, že momentálně shání realizační firmu, která by byla schopná 

provést betonáž popřípadě i zábradlí mostní konstrukce a to ještě letos. 

15.6. Cesta na Dolině 

Zastupitelstvo se dohodlo na postupech realizace opravy příjezdové cesty na Dolině. Provede 

se odvodnění ve třech místech, zpevní se podklad a finální vrstva bude zakončena asfaltovým 

postřikem. 

Ad. 16 Přijetí, usnesení, závěr. 

ZO přijalo usnesení z dnešního zasedání, starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil. 

V Horní Lomné, dne 13.9.2021 

Zapsala: Eva Wolná 

Ověřovatele:   

Mikula Radek………………………….     Kamil Kawulok, 

starosta 

Ing. Pavel Szkandera………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ 

Ze 20. Zasedání Zastupitelstva obce Horní Lomná, konaného dne 8.9.2021 v 16.00 hod. 

v zasedací místnosti OÚ Horní Lomná 

Zastupitelstvo obce 

1. Schvaluje: 

20.1.  Program dnešního zasedání s doplněnými body v různých. 

20.2. Ověřovatele dnešního zasedání Radka Mikulu a Pavla Szkanderu, do návrhové komise 

Petra Marosze a Antonína Kohuta, zapisovatelku: Evu Wolnou. 

20.3. Prodej pozemků parc. č. 2615/2 – 72m2 a 2615/3 – 18m2 za uvedenou cenu 167,66 

Kč/m2, celková cena 15 089 Kč a zřízení věcného břemene. 

20.4. Komisi pro výběr nejvhodnější nabídky traktoru ve složení: Kamil Kawulok, Petr 

Marosz, Antonín Kohut, Jan Szkandera. 

20.5. Finanční podíl obce ve výši 50%  29 150 Kč- na instalaci internetu v oblasti Horní 

Přelač a zajištění 5 leté udržitelnosti realizační společnosti REVNET. 

20.6. Výběr zhotovitele Posouzení rizik v roce 2022 systému zásobování pitnou vodou a 

zpracování provozního řádu – společnost VODASERVIS s.r.o. 

20.7. Výběr zhotovitele kalendářů -  Kleinwachter holding s.r.o. - čtrnáctidenní kalendář 

s kroužkovou vazbou: 49 Kč bez DPH 

20.8. Sjednání nájemní smlouvy pro umístění reklamního poutače na dobu určitou a cenu 10 

Kč za 1m2 a den. 

20.9. Dar Slezské diakonii „Sociální asistence Jablunkov“ ve výši 5000 Kč. 

20.10. Zpoplatnění vývozu textilních odpadů firmou Textil Eco, a.s. ve výši 1200 Kč bez 

DPH/ročně. 

20.11. Podpisy uvedených smluv s žadatelem – Kotlíkové dotace. 

2. Neschvaluje: 

20.12. Snížení nájmu obecních sprch využívaných Tábořištěm Salajka. 

20.13 Finanční příspěvek ve výši 15.000 Kč– zařízení POHODA Seniorům, z.ú. 

 

 

 



3. Bere na vědomí 

20.14. Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2020 včetně Zprávy o výsledcích 

přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za období od 1.1.2020 do 

31.12.2020.  

20.15. Zastupitelstvo bere na vědomí RO č. 3/2021 Sdružení obcí Jablunovska. 

20.16. Rozpočtové opatření č. 1/2021 v 6/2021 obce Horní Lomná. 

20.17. Výběr zhotovitele přeložky kabelu Cetin - společnost M-Silnice a.s. s nejnižší cenovou 

nabídkou 481 833,53 Kč včetně DPH. 

20.18.Realizaci opravy příjezdové cesty na Dolině. 

 

4. Ukládá: 

20.17. Dále řešit přístupovou cestu k č.p. 14 a 15 na Přelači. 

20.18. Dále řešit rozdělení parc. č. 1932 pro odkoupení od SPÚ. 

20.19 Dále řešit Zákon o odpadech – Obecně závazná vyhláška. 

20.20. Řešit bezpečnost ukončení cyklostezky – vykácení stromů s dotčenými orgány. 

20.21 Poptat realizační firmu k provedení betonáže popřípadě i zábradlí mostní konstrukce – 

most Přelač. 

 

 

Návrhová komise: 

Marosz Petr…………………………………. 

Antonín Kohut…………………………. 

 

 

 

 

Kamil Kawulok, starosta……………………………….. 

Mgr. Mikulová Leona, místostarostka……………………………… 

 


