
Zápis 

z 25. zasedání Zastupitelstva obce Horní Lomná konaného dne 12.9.2022 v 16.00 hod. ve 

volnočasové místnosti č.p. 128 

Přítomno: dle prezenční listiny, omluven Tomáš Rucki, zdrží se Leona Mikulová 

Program:  

 

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

zapisovatele. 

2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání. 

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Arexstav s.r.o . – realizace parkoviště 

4. Podpis smlouvy se zhotovitelem Změny č. 2 Územního plánu obce Horní Lomná 

5. Rozpočtové opatření č. 2 a č. 3 

6. Dodatek č. 11 se společností SMOLO s.r.o. 

7. Navrhovaná výše ceny za odkup parc. č. 1932/4 – Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových 

8. Instalace redukčního ventilu na hlavním vodovodním řádu. 

9. Žádost Charita 

10. Návrh k vyřazení majetku 

11. Různé 

12. 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: 5 hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

Ověřovateli byli zvoleni: Antonín Kohut, Petr Marosz 

Do návrhové komise byli zvoleni: Radek Mikula, Pavel Szkandera 

Zapisovatelkou je: Eva Wolná 

Hlasování pro zvolené: 5 hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel 

Ad. 2 Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 

24.32 Možnost získání dotace na zdroje vytápění BH 46 a 44 

Momentálně je situace v řešení s p. Orságem, který se dotacemi zabývá, obec poskytla 

veškeré podklady k vyřízení dotace, nyní čekáme na výsledek. 

Tento rok proběhly na BH 46 a BH 44 revize plynových kotlů, na BH 44 je možnost topení 

tuhými palivy. 



Tento bod se dále odkládá. 

Zastupitelka Leona Mikulová je přítomná. 

 

Ad. 3 Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Arexstav s.r.o – realizace parkoviště 

 

V průběhu realizace parku, vznikla otázka možného využití plochy k parkování. Jedná se o 

plochu vedle kempu. Odstavná zpevněná plocha by byla v rozsahu o velikosti 20 parkovacích 

míst osobních automobilů. Vjezd na parkoviště by byl zhotoven z kamene, ostatní materiály 

by byly přírodní – vsakovací štěrkový trávník. Vzhled parkoviště by zapadl do krajiny a 

podkreslil tak celkový dojem celého projektu parku. Obruby by byly řešeny z modřínu včetně 

dělících čár. 

Cena parkoviště by vycházela na 683 639,9 Kč bez DPH. Starosta ubezpečil zastupitele, že 

v rozpočtu na to peníze budou. 

Zastupitele navrhují zamezení přístupu do kempu z nově plánovaného parkoviště, vjezd do 

kempu by byl možný z druhé strany. 

 

Hlasování pro schválení dodatku s firmou Arexstav pro zhotovení parkoviště v ceně 

683 639,9 Kč bez DPH včetně připomínky zamezení vjezdu do kempu z parkoviště: 

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

 

Ad. 4 Podpis smlouvy se zhotovitelem Změny č. 2 Územního plánu obce Horní Lomná 

 

Byly odeslány 3 poptávky o cenové nabídky pro zhotovitele změny č. 2, z toho se do 

výběrového řízení přihlásily pouze 2 firmy: KOBEN ateliér s.r.o s nabídkovou cenou 139 900 

Kč  bez DPH a Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. s nabídkovou cenou 160 000 Kč bez 

DPH. 

Výběrová komise ve složení Kamil Kawulok, Antonín Kohut a Radek Mikula vybrali pro 

zhotovitele změny č. 2 firmu s nejnižší cenovou nabídkou a sice KOBEN ateliér. 

Zastupitele berou na vědomí rozhodnutí výběrové komise. 

 

Hlasování pro podpis smlouvy se zhotovitelem Změny č. 2 Územního plánu obce Horní 

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

 

Ad. 5 Rozpočtové opatření č. 2 a č. 3 

 

Starosta seznámil zastupitele se změnami v rozpočtu obce. Rozpočtové opatření č. 2 bylo 

ovlivněno zejména navýšením dotace v rámci přeshraniční spolupráce, jelikož je obec Horní 

Lomná vedoucím partnerem projektu, obdrží celkovou dotaci a následně poměrnou část 

přepošle zpět svému partnerovi projektu – polské obci Hazlach. U rozpočtového opatření č. 3 

se jedná zejména o zohlednění dotací na volby do Zastupitelstev obci a 1/3 senátu Parlamentu 

ČR. 

Zastupitelé berou na vědomí Rozpočtové opatření č. 2 a Rozpočtové opatření č. 3. 

 

Ad. 6 Dodatek č. 11 se společností SMOLO s.r.o. 

 

Společnost SMOLO s.r.o, která nám v obci provádí sběr a třídění komunálních odpadů 

zvyšuje s účinností od 1.8.2022 ceny, konkrétně se jedná o navýšení cen u sběru a přepravy o 

4,5 %, u pytlů na odpady o 10 % a u sběru nebezpečných a objemných odpadů o 12%.  

Jedná se o celkové roční navýšení o 15 000 až 20 000 Kč. 



Hlasování pro dodatek č. 11 se společnosti SMOLO s.r.o, s účinnosti od 1.10.2022: 

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

Ad. 7 Navrhovaná výše ceny za odkup parc. č. 1932/4 – Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových 

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal návrh ceny pro odkup pozemků 

mezi bohumínskými chatkami a to 620 Kč/ m2. 

Starosta navrhuje odmítnout tento návrh a zažádat úřad o bezúplatný převod. 

Hlasování pro neschválení navržené ceny 620 Kč/m2 a zažádání o bezúplatný převod: 6 hlasů 

pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

 

Ad. 8 Instalace redukčního ventilu na hlavním vodovodním řádu. 

  

Z důvodu kolísavého tlaku vody především v letním období, bude vyměněn redukční ventil na 

vodovodním řádu obce u budovy č.p. 44, druhý ventil pro redukci tlaku bude instalován 

v oblasti Nedvědí. Toto opatření by mělo zabránit výkyvům tlaku vodovodního řádu, kdy 

některé domácnosti byly bez vody. Cena jednoho nového ventilu cca 45 000 Kč, šachtice cca 

20 000Kč + práce k tomu. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

Ad.9  Žádost Charita 

 

Obec obdržela od Charity Jablunkov deklaraci navýšení finanční podpory pro rok 2023. 

Jedná se o navýšení cen konkrétně u: 

• Služeb péče o osoby s postižením z částky 5000 Kč/osoba/rok na 7500 Kč/osoba/rok 

• Denní stacionář z částky 20 000 Kč/osoba/rok na částku 40 000 Kč/osoba/rok. 

Hlasování pro akceptaci navýšení cen Charity Jablunkov pro rok 2023: 

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

 

Ad. 10 Návrh k vyřazení majetku 

 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se seznamem majetku navrženého k vyřazení. 

Jedná se o starý, drobný majetek, který z důvodu stěhování obecního úřadu je nutno vyřadit 

z evidence. 

 

Hlasování pro vyřazení majetku: 6 hlasů pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

 

Ad. 18 Přijetí, usnesení, závěr 

Starosta poděkoval všem členům zastupitelstva za celé volební období. 

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

zasedání ukončil. 

V Horní Lomné, dne: 12.9.2022 Zapsala: Eva Wolná 

Ověřovatelé:  

Antonín Kohut…………………………….  Petr Marosz…………………………..

  



USNESENÍ 

Ze 25. Zasedání Zastupitelstva obce Horní Lomná, konaného dne 12.9.2022 v 16.00 hod. 

ve volnočasové místnosti č.p. 128 

Zastupitelstvo obce 

1. Schvaluje: 

25.1. Program dnešního zasedání  

25.2. Ověřovatele dnešního zasedání Antonína Kohuta, Petra Marosze, do návrhové komise 

Radka Mikulu a Pavla Szkanderu, zapisovatelku: Evu Wolnou. 

25.3. Dodatek s firmou Arexstav pro zhotovení parkoviště v ceně 683 639,9 Kč bez DPH 

včetně připomínky zamezení vjezdu do kempu z parkoviště 

25.4. Podpis smlouvy se zhotovitelem Změny č. 2 Územního plánu obce Horní Lomná - 

KOBEN ateliér 

25.5. Dodatek č. 11 se společnosti SMOLO s.r.o, s účinnosti od 1.10.2022 

25.6. Podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod 

parc. č. 1932/4 

 

25.7. Navýšení cen Charity Jablunkov pro rok 2023 

25.8. Vyřazení majetku dle přiloženého seznamu 

2. Bere na vědomí 

25.9. Rozpočtové opatření č. 2 a č. 3 

25.10. Instalaci redukčního ventilu na vodovodním řádu obce 

      3.   Ukládá 

25.11. Dále řešit získání dotace na zdroje vytápění BH 46 a BH 44 

      4.   Neschvaluje 

25.12. Navrhovanou výši ceny 620 Kč/m2 za odkup parc. č. 1932/4 – Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových 

 

 

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

 

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


