
Zápis 

z 24. zasedání Zastupitelstva obce Horní Lomná konaného dne 9.6.2022 v 15.00 hod. ve volnočasové 

místnosti č.p. 128 v Horní Lomné 

Přítomno: dle prezenční listiny, nepřítomný Tomáš Rucki – omluven. 

 

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

2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání. 

3. Informace ke vzniku ENERKOM Jablunkovsko – host Petr Karlubík 

4. Schválení účetní závěrky za rok 2021 

5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021 včetně informací o výsledku přezkumu hospodaření za 

rok 2021 

6. Rozpočtové opatření 1/2022 

7. Žádost na MSK o prodloužení termínu o 1 rok realizace PD na akci „Cyklodoprava v obci Horní 

Lomná II. Etapa“ 

8. Výsledek veřejné zakázky na zhotovitele projektu „Projekt sadovnických úprav parku v Horní 

Lomné včetně podpisu smlouvy s vítězným uchazečem 

9. Výsledek výběrového řízení na zhotovitele PD multifunkčního zázemí u víceúčelového hřiště 

10. Výsledek výběrového řízení na zhotovitele PD rekonstrukce budovy čp. 44 

11. Zařazení cyklostezky do pasportu obce – aktualizace pasportu 

12. Žádost o odkup parc.č. 2124/9 od ÚZSVM 

13. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě LČR 

14. Změna č. 2 územní plán Horní Lomná 

15. HZS MSK – smlouva o poskytování služeb nebo prací 

16. Umístění 2 ks nabíjecích stanic pro elektrokola – změna umístění 1 ks 

17. Žádost o pronájem sociálního zázemí pro kemp 

18. Žádost o pronájem pozemků p. Břenková 

19. Žádost bytový dům Sokolka 

20. Žádost Slezská diakonie 

21. Různé 

• Informace o nákupu Mulčovače 

• Schválení komise pro výběr TDI na akci: Projekt sadovnických úprav parku v Horní Lomné 

• Komise pro výběr zhotovitele změny č. 2 Územního plánu obce 

• Obsazení bytu č.p. 151 od 1.1.2023 

• Dětský den, informace 

• Podnět občana bytového domu č.p. 128 

• Zvolení počtu členů zastupitelstva obce Horní Lomná v letech 2022-2026  

22. 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, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

Ověřovateli byli zvoleni: Ing. Pavel Szkandera, Mgr. Mikulová Leona 

Do návrhové komise byli zvoleni: Petr Marosz, Radek Mikula 

Zapisovatelkou je: Eva Wolná 

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

Ad. 2 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 

Z minulého zasedání vzešly pro starostu 3 úkoly: 

1.Dále řešit rozdělení parcel 1932 – mezi Bohumínskými chatkami. Rozdělení je na katastru, zatím ještě 

není naceněné. SPÚ zašle návrh smlouvy s cenou. 

Úkol se dále odkládá. 

Starosta navrhuje navíc rozparcelování přilehlé části pozemku, majitel souhlasí. 

Hlasování pro rozparcelování části pozemku parc. č. 1939/17 : 6 hlasů PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se 

nezdržel. 

2. Dále řešit nákup sněhové frézy – Starosta shromáždil 3 cenové nabídky fréz, ceny oproti minulému 

období vzrostly. Jedna firma nabízí vhodný typ frézy za staré skladové ceny. Cena 109 990 Kč. Jedná se o 

pásovou frézu s ručním startováním. Zastupitelstvo souhlasí s nákupem frézy, jelikož ceny stále stoupají. 

Starosta navrhuje komisi pro výběr vhodné cenové nabídky ve složení: Kamil Kawulok, Pavel Szkandera, 

Radek Mikula. 

Hlasování pro komisi v tomto složení: 6 hlasů PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

3. Dále řešit výměnu kotlů na BH č.p. 44 a č.p. 46 – Starosta nechal pro představu nacenit tepelné čerpadla 

16 kW, značky IVAR. 

Na bývalém Obecním úřadě, č.p. 44 by TČ vycházelo na 390 914 Kč bez DPH, na č.p. 46 - 1 184 813 Kč 

bez DPH.  

Starosta zjišťoval také možnost získání dotace na zdroje vytápění, OÚ navštívil p. Orsag, který se věnuje 

dotačním programům, jako je Zelená úsporám, nastínil, že by se letos mohl tento program spustit. 

Zastupitelstvo se shodlo, že by bylo vhodné počkat na vyhlášení dotačního programu, v případě náhlého 

poškození stávajících kotlů starosta navrhuje výběrovou komisi, která by flexibilně zareagovala na 

adekvátní výměnu a to ve složení: Petr Marosz, Pavel Szkandera a Kamil Kawulok. 

Hlasování pro komisi v tomto složení: 6 hlasů PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

 

 

Ad. 3 Informace ke vzniku ENERKOM Jablunkovsko – host Petr Karlubík 

Člen Místní skupiny Jablunkovska p. Petr Karlubík seznámil Zastupitelstvo s projektem ENERKOM 

Jablunkovsko. Jedná se o založení energetického společenství, které se bude zaměřovat na výrobu a 

distribuci elektrické energie z obnovitelných zdrojů, tzv. komunitní energetiku. Cílem je úspora energie.  

Zastupitelstvo schvaluje záměr členství ve spolku ENERKOM Jablunkovsko a pověřuje svého zástupce 

Kamila Kawuloka, aby zastupoval obec na jednáních nově vznikajícího spolku. 

Hlasování: 6 hlasů PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

 

 

 

 

 



Ad. 4 Schválení účetní závěrky za rok 2021 

Starosta seznámil členy ZO s obsahem účetní závěrky za rok 2021. 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Horní Lomná sestavenou k 30.12.2021 dle §84, odst. 2, 

písm. b) zákona č. 128/2008 Sb., O obcích ve znění pozdějších právních předpisů. 

Hlasování: 6 hlasů PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

 

Ad. 5 Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021 včetně informací o výsledku přezkumu 

hospodaření za rok 2021 

Dne 16.5.2022 provedli pověření pracovníci Moravskoslezského kraje Ostrava přezkum hospodaření obce 

Horní Lomná za rok 2021. Přezkumem nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. ZO bylo rovněž seznámeno 

s čerpáním rozpočtu 2021. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad dle §17, odst. 7, písm. a) zákona č. 

250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. 

ZO schvaluje Závěrečný účet obce Horní Lomná za rok 2021. 

Hlasování za schválení Závěrečného účtu obce Horní Lomná 2021: 6 hlasů PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se 

nezdržel. 

 

Ad. 6 Rozpočtové opatření 1/2022 

Zastupitelstvo bylo obeznámeno se schváleným rozpočtovým opatřením č. 1/2022, Rozpočtové opatření 

bylo schváleno starostou dne 1.4.2022. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2022. 

 

Diskuze dále směřuje k dotazům ohledně obecního bytu v nové budově, kde sídlí obecní úřad. Momentálně 

je byt v pronájmu, který bude končit. Zastupitelstvo navrhuje výběr vhodného nájemníka, nejlépe místního 

občana s trvalým pobytem, v případě, že se nenajde vhodný kandidát, nabídnout byt dalším žadatelům. 

Starosta navrhuje komisi pro zhodnocení vhodného kandidáta pro nájemní bydlení v č.p. 151 ve složení:  

Eva Wolná, Leona Mikulová, Ludmila Rihová. 

Hlasování pro komisi v tomto složení: 6 hlasů PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

 

Ad. 7 Žádost na MSK o prodloužení termínu o 1 rok realizace PD na akci „Cyklodoprava v obci 

Horní Lomná II. Etapa“ 

Trasa II. etapy Cyklostezky v obci měla vést za Lomňankou v oblasti „Nedvědí“. Na základě závěrečné 

geologické zprávy se v tomto místě nachází aktivní zóny sesuvu půdy a měly by se aplikovat zábrany kolem 

koryta řeky. Situace byla komunikována na Povodí Odry, o aktivních zónách vědí, nicméně v nejbližší době 

situaci řešit nehodlají. 

Jedinou možnosti je změna trasy – trasa by mohla vést kolem hlavní silnice a u penzionu „Buldoček“ by se 

přecházelo na druhou stranu. Vše se musí vykomunikovat s vlastníky dotčených pozemků. O dalších 

variantách bude jednat schválená výběrová komise ve složení: Pavel Szkandera, Petr Marosz, Kamil 

Kawulok. 

Z těchto důvodů je nutné zažádat o prodloužení dotace z MSK na projektovou dokumentaci a to o rok. 

Zastupitelstvo kraje by mohlo žádost schválit v září a dodatkem prodloužit smlouvu o poskytnutí dotace. 

Hlasování o zažádání prodloužení termínu zhotovení projektové dokumentace o rok na akci Cyklodoprava 

v obci Horní Lomná II. etapa – 6 hlasů PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

 

Ad. 8 Výsledek veřejné zakázky na zhotovitele projektu „Projekt sadovnických úprav parku v Horní 

Lomné včetně podpisu smlouvy s vítězným uchazečem 

Do veřejné výzvy na zhotovitele akce: Projekt sadovnických úprav parku v Horní Lomné se přihlásily 3 

firmy:  Arexstav s.r.o. , Kachlík Haus, s.r.o., M-Silnice a.s. 

Nabídky zaslali pouze 2: 

Arexstav s.r.o. s nabídkovou cenou 4.795.193,31 Kč vč. DPH 

   Kachlík Haus, s.r.o. s nabídkovou cenou 5.333.795.07 vč. DPH 

 

Výběrová komise ve složení Pavel Szkandera, Leona Mikulová a Kamil Kawulok vybrala firmu Arexstav 

s.r.o. 

 



Cena díla vůči předpokládané loňské ceně významně vzrostla, z tohoto důvodu starosta navrhuje přidružený 

projekt ze SFŽP- Fotovoltaika zrušit a z této akce finanční prostředky převést právě na Projekt sadovnických 

úprav parku v Horní Lomné. 

Hlasování pro podpis smlouvy se zhotovitelem, firmou Arexstav s.r.o.: 6 hlasů PRO, nikdo nebyl proti, 

nikdo se nezdržel. 

 

Ad. 9 Výsledek výběrového řízení na zhotovitele PD multifunkčního zázemí u víceúčelového hřiště 

Schválená výběrová komise ve složení Kamil Kawulok, Pavel Szkandera, Radek Mikula shromáždila 3 

cenové nabídky zájemců na zhotovitele projektové dokumentace zázemí u víceúčelového hřiště: 

Anatelier – Mgr., Ing., Arch. Anna Czajka s nabídkovou cenou: 88.000 Kč bez DPH. 

Jana Vercimaková s nabídkovou cenou: 104 500 Kč bez DPH. 

Roman Wojtas s nabídkovou cenou: 115 000 Kč bez DPH. 

Výběrová komise vybrala nabídku s nejnižší cenou - p. Annu Czajku – Anatelier. 

Hlasování pro podpis smlouvy se zhotovitelem projektové dokumentace – Multifunkční zázemí u 

víceúčelového hřiště: 6 hlasů PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

 

Ad. 10 Výsledek výběrového řízení na zhotovitele PD rekonstrukce budovy čp. 44 

Schválená výběrová komise ve složení Kamil Kawulok, Leona Mikulová, Antonín Kohut shromáždila 3 

cenové nabídky zájemců na zhotovitele projektové dokumentace: Rekonstrukce budovy č.p. 44 (změnu 

způsobu užívání prostor bývalého obecního úřadu na 2 byty). Jedná se o tyto nabídky: 

Anatelier – Mgr., Ing., Arch. Anna Czajka s nabídkovou cenou: 69.000 Kč bez DPH. 

Jana Vercimaková s nabídkovou cenou: 84.500 Kč bez DPH. 

Roman Wojtas s nabídkovou cenou: 89 000 Kč bez DPH. 

Výběrová komise vybrala nabídku s nejnižší cenou - p. Annu Czajku – Anatelier. 

Hlasování pro podpis smlouvy se zhotovitelem projektové dokumentace – Rekonstrukce budovy č.p. 44:  

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

 

Ad. 11 Zařazení cyklostezky do pasportu obce – aktualizace pasportu 

Nová cyklostezka je zkolaudovaná, momentálně se řeší geometrický plán. 

Starosta navrhuje zařadit cyklostezku do pasportu obce bez zimní údržby. V zimním období pouze pro 

běžkařské stopy: 

Hlasování: 6 hlasů PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

 

Ad. 12 Žádost o odkup parc.č. 2124/9 od ÚZSVM 

Část cyklostezky je na pozemku Úřadu pro zastup. ve věcech majetkových, úřad chce po obci, aby ho 

odkoupila celý i část, kde se cyklostezka nenachází. Starosta navrhuje podání žádosti o odkup, podle ceny se 

pak zastupitelstvo rozhodne. 

Hlasování pro podání žádosti o odkup pozemku parc.č. 2124/9 od ÚZSVM: 6 hlasů PRO, nikdo nebyl proti, 

nikdo se nezdržel. 

 

Ad. 13 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě LČR 

Část pozemku, kde se nachází cyklostezka vlastní Lesy ČR, na tento pozemek vznikne po vyhotovení 

geometrického plánu právo věcného břemene, momentálně je tato plocha řešena nájemní smlouvou, kterou 

je potřeba prodloužit dodatkem. Do budoucna Lesy ČR zřídí vůči obci věcné břemeno, které se bude platit 

jednorázovou platbou. 

Hlasování pro prodloužení nájemní smlouvy s Lesy ČR, dodatkem č. 2: 6 hlasů PRO, nikdo nebyl proti, 

nikdo se nezdržel. 

Ad. 14 Změna č. 2 územní plán Horní Lomná 

Všechny žádosti byly zaslány k posouzení na MěÚ Jablunkov, dále pak na MS kraj. 

Výsledkem je přijetí obsahu Změny č. 2 ÚP Horní Lomná. Předmětem změny je 7 žádostí. 

Hlasování pro schválení obsahu předložené Změny č. 2 územního plánu Horní Lomná: 6 hlasů PRO, nikdo 

nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

Starosta navrhuje komisi pro výběr zhotovitele Změny č. 2 územního plánu Horní Lomná ve složení:  

Radek Mikula, Antonín Kohut, Kamil Kawulok. 

Hlasování pro komisi v tomto složení: 6 hlasů PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 



 

Ad. 15 HZS MSK – smlouva o poskytování služeb nebo prací 

Dobrovolní hasiči předložili zastupitelstvu Smlouvu o poskytování služeb nebo prací mezi HZS MSK a 

obcí, předmětem této smlouvy je provádění zkoušek a odborných kontrol technických prostředků za účelem 

ověření jejich provozuschopnosti, dále pak plnění láhví a provádění servisní činnosti technických 

prostředků. 

Hlasování pro podpis smlouvy: 6 hlasu PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

 

Ad. 16 Umístění 2 ks nabíjecích stanic pro elektrokola – změna umístění 1 ks 

Zastupitelstvo původně schválilo umístění nabíjecích stanic pro elektrokola na těchto místech – u 

rekreačního střediska „U Zajonce“ a dále vedle kempu – na místě plánované realizace projektu 

Sadovnických úprav parku v Horní Lomné. Právě z důvodu realizace „parčíku“ starosta navrhuje 1 nabíjecí 

stanici přemístit k novému obecnímu úřadu, v blízkosti dětského hřiště. 

Hlasování pro přemístění 1 ks nabíjecí stanice pro elektrokola: 6 hlasů PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se 

nezdržel. 

 

Ad. 17 Žádost o pronájem sociálního zázemí pro kemp 

Obec obdržela žádost o pronájem sociálního zázemí na období letní sezóny 2022 v budově č.p. 151 pro 

potřeby návštěvníků kempu. Minulý rok byla zastupitelstvem schválena cena nájmu sociálního zázemí – wc 

a sprch ve výši 3000 Kč /měsíčně. Zastupitelstvo upozorňuje na skokové zvyšování cen energií. 

Starosta Kamil Kawulok navrhuje měsíční nájem ve výši 3000 Kč + spotřebu vodného a stočného: 

Hlasování k návrhu starosty: 1 hlas pro, 5 hlasů PROTI, nikdo se nezdržel. 

Zastupitel Petr Marosz navrhuje měsíční nájem ve výši 4000 Kč + spotřebu vodného a stočného:  

Hlasování pro návrh p. Petra Marosze: 5 hlasů PRO, 1 hlas proti, nikdo se nezdržel. 

 

Ad. 18  Žádost o pronájem pozemků p. Břenková 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o pronájem pozemku k umístění obytného přívěsu k letní 

rekreaci rodiny paní Mgr. Břenkové. Záměr pronájmu byl řádně vyvěšen na úřední desce. 

Schválení nájmu části pozemku p.č. 1923/9 pro rekreaci na 7.-8./2022 Mgr. Břenkové za 3000 Kč: 

Hlasování: 7 PRO, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. 

 

Ad. 19 Žádost bytový dům Sokolka 

Tento bod se neprojednává, jelikož v průběhu byla zjištěna jiná skutečnost a tím je projednání této žádosti 

bezpředmětné. 

 

Ad. 20  Žádost Slezská diakonie 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí Slezské diakonie o finanční dar v libovolné výši. 

Obec Horní Lomná má v této instituci jednoho občana. 

Zastupitelé navrhuji finanční dar ve výši 4000 Kč: 6 hlasů PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

 

Ad. 21 Různé 

Informace o nákupu mulčovače 

Starosta informuje zastupitelstvo o rozhodnutí výběrové komise, nákupu stranového mulčovače SLKM 145 

od firmy Agroservis Opava s.r.o. za cenu 99 900 Kč bez DPH. 

Komise pro výběr Technického dozora investora na akci Projekt sadovnických úprav parku v Horní Lomné. 

Starosta navrhuje komisi ve složení: Leona Mikulová, Pavel Szkandera, Kamil Kawulok. 

Hlasování pro komisi v tomto složení: 6 hlasů PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

Dětský den- informace 

Celkové výdaje na tuto akci činily 189 207 Kč, celkové příjmy činily 155 658Kč. 

Celkové náklady obce činily 33 549 Kč. 

 

 

 



Podnět p. Ošťádalové 

Obsah podnětu: Neudržovaný a nevzhledný parčík naproti bytového domu č.p. 128, tráva nebyla dlouho 

posekaná, roste tam plevel. Je to jediná možnost pro starší a nemohoucí si vyjít na krátkou procházku. Chybí 

lavičky k posezení. 

Komentář starosty: Vzhledem k velkému pracovnímu vytížení našich zaměstnanců v jarních/letních 

měsících, se může stát, že některý pozemek není ihned posečený. Zmíněný pozemek je ve vlastnictví Lesy 

ČR a je v dobré vůli, ale zároveň v zájmu obce tento pozemek udržovat. Starosta přislíbil možnost 

vykomunikovat s vlastníkem pozemku. zajištění obnovy příp. doplnění laviček. 

Zastupitelstvo obce bere podnět na vědomí. 

Zvolení počtu členů zastupitelstva obce Horní Lomná v letech 2022-2026  

P. Marosz apeluje na nutnost schválit pro následující volební období počet zastupitelů v obci. Zastupitelstvo 

se shoduje na počtu členů zastupitelstva obce Horní Lomná pro období 2022-2026 na 7 členů. 

Hlasování: 6 hlasů PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel 

 

 

 

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

V Horní Lomné, dne: 9.6.2022. 

Zapsala: Eva Wolná 

 

Ověřovatelé:  

Ing. Pavel Szkandera………………………..  Mgr. Leona Mikulová…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ 

 

z 24. zasedání Zastupitelstva obce Horní Lomná konaného dne 9.6.2022 v 15.00 hod. ve volnočasové 

místnosti č.p. 128 v Horní Lomné 

Zastupitelstvo obce 

1. Schvaluje: 

24.1. Program dnešního zasedání s doplněnými body v různých. 

24.2. Ověřovatele dnešního zasedání Pavla Szkanderu a Leonu Mikulovou, do návrhové komise Petra 

Marosze a Radka Mikulu, zapisovatelku: Evu Wolnou. 

24.3. Rozparcelování části pozemku č. 1939/17 

24.4. Výběrovou komisi pro nákup sněhové frézy 

24.5. Výběrovou komisi pro nákup tepelných čerpadel na BH 46 a BH 44. 

24.6. Záměr členství ve spolku ENERKOM Jablunkovsko a svého zástupce Kamila Kawuloka 

24.7. Účetní závěrku Obce Horní Lomná sestavenou k 30.12.2021 dle § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb., O obcích ve znění pozdějších právních předpisů. 

24.8. Souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad dle §17, odst. 7, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,  

O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a schvaluje Závěrečný účet Obce Horní 

Lomná za rok 2021. 

24.9. Komisi pro zhodnocení vhodného kandidáta pro nájemní bydlení v č.p. 151 

24.10 Komisi pro zhodnocení vhodné trasy – II. etapy Cyklodopravy v obci Horní Lomná 

24.11. Prodloužení termínu zhotovení projektové dokumentace o rok na akci Cyklodoprava v obci Horní 

Lomná II. etapa. 

24.12 Podpis smlouvy se zhotovitelem akce: Projekt sadovnických úprav parku v Horní Lomné, firmou 

Arexstav s.r.o. 

24.13. Podpis smlouvy se zhotovitelem projektové dokumentace – Multifunkční zázemí u víceúčelového 

hřiště – Anatelier – Anna Czajka. 

24.14. Podpis smlouvy se zhotovitelem projektové dokumentace – Rekonstrukce budovy č.p. 44 – Anatelier- 

Anna Czajka 

24.15. Zařazení cyklostezky do pasportu obce bez zimní údržby  

24.16. Podání žádosti o odkup pozemku parc.č. 2124/9 od ÚZSVM 

24.17. Prodloužení nájemní smlouvy s Lesy ČR, dodatkem č. 2 

24.18 Obsah předložené Změny č. 2 územního plánu obce Horní Lomná 

24.19 Komisi pro výběr zhotovitele Změny č. 2 územního plánu Horní Lomná 

24.20 Podpis Smlouvy o poskytování služeb nebo prací mezi HZS MSK a obcí 

24.21 Přemístění 1 ks nabíjecí stanice pro elektrokola k OÚ 

24.22 Pronájem sociálního zařízení pro kemp v letních měsících 2022 ve výši 4000 Kč/měsíčně + spotřebu 

vodného a stočného 

24.23 Nájem části pozemku p.č. 1923/9 pro rekreaci na 7.-8./2022 Mgr. Břenkové za 3000 Kč 

24.24 Finanční dar ve výši 4000 Kč Slezské diakonii 

24.25 Komisi pro výběr Technického dozora investora na akci Projekt sadovnických úprav parku v Horní 

Lomné 

24.26. Počet členů zastupitelů obce Horní Lomná pro období let 2022-2026 na 7. 

 

2. Bere na vědomí 

24.27 Rozpočtové opatření č. 1/2022 

24.28 Rozhodnutí výběrové komise, nákupu stranového mulčovače SLKM 145 od firmy Agroservis Opava 

s.r.o. za cenu 99 900 Kč. 

24.29 Příjmy, výdaje a celkové náklady na akci Dětský den 2022 

24.30 Zajištění laviček a údržby parku naproti BH 128 

 

 

 

 



3. Ukládá: 

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

24.31 Možnost získání dotace na zdroje vytápění BH 46 a 44 

 

 

 

 

Návrhová komise: 

Petr Marosz……………………………….  Radek Mikula……………..………………….. 

 

 

 

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

 

 

 

Ing. Pavel Szkandera, místostarosta……………………………… 

 


