
 

      Starostka obce Dolní Lomná 

                                                                                                             

                            V Dolní Lomné dne  12.8.2022  

                                                                       

P O Z V Á N Í 

 

Svolávám tímto 32. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lomná, které se bude konat 

v pondělí 22.8.2022 v 15.30 hodin 

 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolní Lomné  

     s tímto programem: 

1. Zahájení 

2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Volba návrhové komise 

4. Schválení programu 

5. Kontrola plnění usnesení z 31. zasedání zastupitelstva obce 

6. Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 2466/1 k. ú. Dolní Lomná, kupní smlouva – Tomáš 

Kawulok, Dolní Lomná 335 

7. Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 971/5  k. ú. Dolní Lomná případně o směnu pozemku dle 

přiloženého nákresu – společnost VARIA RS, s.r.o. 

8. Výsledek výběrového řízení na pracovníka poštovní přepážky Pošty Partner Dolní Lomná 

9. Odstranění závad a nedostatků v budově ZŠ a MŠ Dolní Lomná 149, p. o. - hromosvod, plynové 

kotle, výměna okapu mezi budovami školy, alarm 

10. Oznámení o neoprávněném záboru orné půdy pro podnikání na pozemcích parc. č. 416/3 a 564 

v k.ú. Dolní Lomná – neoprávněný provoz pily-katru, manipulace a zpracování dřeva, 

překračování hlučnosti dle hygienických pravidel v obytné a rekreační zóně – JUDr. Adam Malý 

11. Nabídka prodeje pozemků parc. č. 1288/4 (podíl 1/20) a 1288/27 (podíl 1/20) v k.ú. Dolní Lomná 

od společnosti VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, Praha 8 - Karlín 

12. Žádost o finanční podporu spolku Koliba, Košařiska 99  na rok 2022 

13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, pozemek 

parc. č. 2455/4 - ČEZ Distribuce, a.s. 

14. Schválení členů výjezdové jednotky SDH Dolní Lomná 

15. Dohoda mezi obcí Dolní Lomná a fa POLANSKÝ s.r.o. 

16. Dodatek č. 15 ke Smlouvě o dílo, mandátní a o spolupráci při nakládání s komunálním odpadem, 

odpadem stavebním a demoličním v obci Dolní Lomná – valorizace cen platná od 1.8.2022 – 

SMOLO CZ, s.r.o. 

17. Reklamace vad díla a výzva objednatele k řešení opakovaných reklamací vad díla podle smlouvy o 

dílo ze dne 17.12.2018 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Dolní Lomná – čištění odpadních 

vod - DČOV- nové vyhlášení“ a reklamace projektové dokumentace (Petr Ščurek, Bc. Bogdan 

Pytlík a  Anna Szotkowská)   



18. Souhlas s realizací projektu „Dolní Lomná – Čištění odpadních vod domovními ČOV“ – Radek 

Hladík, Dolní Lomná 336 

19. Žádost o souhlas se stavební úpravou v bytovém domě čp. 186 – Tereza Reková, Dolní Lomná 186 

20. Cenové nabídky na vchodové dveře v PZŠ Dolní Lomná 

21. Cenové nabídky na montáž nových vodoměrů 

22. Různé a závěr. 

 

 

Zasedání je veřejné, zveme všechny občany   

                                     

 

                                                                                                          Renata Pavlinová, starostka obce 
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