
Obec Dolní Lomná                  

Starostka obce Dolní Lomná 

Nově zvoleným členům Zastupitelstva obce Dolní Lomná 

                                                                                                                  

                V Dolní Lomné dne 11.10.2022  

                                                                      

                         Svolávám tímto 1. ustavující zasedání Zastupitelstva obce Dolní Lomná 

 

Na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 

svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dolní Lomná: 

 

Místo konání:   Obec Dolní Lomná – v sálu Hotelu pod Akáty, Dolní Lomná čp.71                                                 

Doba konání:    čtvrtek 20.10.2022 od 15:30 hodin 

s tímto programem: 

      

      1.   Zahájení 

      2.   Složení slibu zvolenými členy Zastupitelstva obce Dolní Lomná  

      3.   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

      4.   Volba návrhové komise 

      5.   Schválení programu ustavujícího zasedání  

      6.   Jednací řád ustavujícího zasedání zastupitelstva Dolní Lomné  

      7.   Volba starosty a místostarosty 

               a)  určení počtu místostarostů 

               b)  určení, které funkce budou členové zastupitelstva obce vykonávat jako dlouhodobě  

                    uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

              c)   určení způsobu volby starosty a místostarosty 

              d)  volba starosty 

              e)   volba místostarosty 

       8.  Zřízení výborů: finančního, kontrolního, místního hospodářství, školství-kultury-sociálních věcí     

               a sportu, pro národnostní menšiny 



a) určení počtu členů výborů 

b) volba předsedů výborů 

       9.  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2  

            zákona o obcích) 

       10. Příprava programového prohlášení Zastupitelstva obce Dolní Lomná pro období  

             2022- 2026 

       11. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Setkání    

             diplomatů v rámci coreper I vizit“  

       12. Žádost o schválení přijetí nepeněžního daru Č.j. ZŠaMŠDL /279/22 

       13. Žádost o schválení přijetí nepeněžního daru Č.j. ZŠaMŠDL /280/22 

       14. Žádost o schválení záměru pronájmu nebytových prostor v Základní škole a Mateřské škole       

            Dolní Lomná149, příspěvková organizace  pro Slezskou církev evangelickou augsburského  

            vyznání v Návsí za účelem výuky evangelického náboženství, Moravskoslezskému krajskému     

            šachovému svazu za účelem činnosti šachového kroužku a pro činnost Baby studia  

       15. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – ČEZ   

             Distribuce a.s. 

       16. Výběr zhotovitele na údržbu místních komunikací v zimním období 2022-2023 

       17. Různé a závěr 

  

 Zasedání je veřejné, zveme všechny občany        

Renata Pavlinová 

starostka obce                               
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