
 

USNESENÍ 
 

ze 4. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 17.1.2023 

konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolní Lomné 

 

 

Zastupitelstvo obce Dolní Lomná 

 

I.           Určuje 

4/111     Zapisovatelku p. Halinu Zielinovou 

4/112     Ověřovatele zápisu Mgr. Marcela Szotkowská, Ing. Ondřej Stefek 

4/113     Návrhovou komisi ve složení p.Taťána Marszalková, Ing. Stanislav Marszalek  

               

 

II.   Schvaluje  

4/114    Předložený program 4. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lomná 

4/115    Kontrola plnění usnesení z. 3 zasedání zastupitelstva obce 

4/116    Energetické úspory a využití OZE na budově základní školy a mateřské školy  

             v majetku obce   Dolní Lomná – postup a výsledek výběrového řízení 

4/117    Rozhodnutí o výběru dodavatele  na zakázku „Výměna zdroje vytápění na budově 

             základní školy a mateřské školy v obci Dolní Lomná“ 

 4/118    Smlouvu o dílo na realizaci zakázky “ „Výměna zdroje vytápění na budově 

             základní školy a mateřské školy v obci Dolní Lomná“ s fa HAMROZI s.r.o., Polní  

             411, Staré Město, 739 61 Třinec 

4/119    Rozhodnutí o zrušení zadavacího řízení na „Energetické úspory a využití OZE na  

             budově domu s pečovatelskou službou v majetku obce Dolní Lomná – část 1 

 „Instalace FVE na budově DPS č.p. 291 vč. akumulace“  

4/118    Rozhodnutí o výběru dodavatele  na veřejnou zakázku „Energetické úspory a využití  

             OZE  na   budově domu s pečovatelskou službou v majetku obce Dolní Lomná“ –   

             Dodávka kotle a úpravy kotelny v objektu DPS č.p. 291 – část 2 

4/119    Smlouva o dílo na realizaci zakázky  „Energetické úspory a využití OZE  na    

             budově domu s pečovatelskou službou v majetku obce Dolní Lomná“ –  Dodávka  

             kotle a úpravy kotelny v objektu DPS č.p. 291 – část 2 s fa HAMROZI s.r.o., Polní  

             411, Staré Město, 739 61 Třinec 

4/120   Zásady pro poskytování cestovních náhrad členů zastupitelstva obce – dodatek č. 15     

4/121   Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti, číslo IP-12-8028117/1, Dolní  

            Lomná, parc. č. 47/11 NNk k.ú. Dolní Lomná – ČEZ Distribuce a.s. 

4/122   Zprávu o uplatňování územního plánu Dolní Lomná – Městský úřad Jablunkov 

4/123   Smlouvu o zřízení služebnosti – Lesy České republiky, s.p. 

4/124   Žádost o finanční příspěvek ve výši 3 300,- Kč na realizaci série programu všeobecné  

            prevence rizikového chování – ZŠ a MŠ Dolní Lomná 149, příspěvková organizace 

4/125   Žádost o navýšení finančního příspěvku o 11 480,- Kč/měsíčně v souvislosti s růstem  

            cen energii – ZŠ a MŠ Dolní Lomná 149, příspěvková organizace 

 

III.         Bere na vědomí 

4/126  Žádost občanů o zesílení dodávek vody pro část obce Války 

4/127    Žádost o zřízení  smlouvy o uzavření věcného břemene – p. Andělová  

4/128    Žádost o řešení situace ve věci příjezdu do SKI Severka 

4/129    Žádost o řešení situace  SKI Armáda 



4/130    Cenovou nabídku na monitoring čistíren TOPAS v obci Dolní Lomná 

 

 

IV.        Neschvaluje 

4/131    Žádost o sponzorský příspěvek na pořádaní XXV. Ročníku Beskydské lyže 2023 

    

 

V.        U k l á d á  

4/132   Projednat s p. Pavlem Boháčem žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  

            (p. Andělová) 

            Termín: příští zastupitelstvo obce 

            Odp.: Eva Sikorová, starostka obce 

4/133   Projednat s fa TOPAS cenovou nabídku na monitoring čistíren TOPAS v obci Dolní  

            Lomná 

            Termín: příští zastupitelstvo obce 

            Odp.:  p. Radek Boháč, Eva Sikorová, starostka obce 

4/134   Projednat s ostatními obcemi SOJ  žádost o sponzorský příspěvek na pořádaní XXV.  

            Ročníku Beskydské lyže 2023 

            Termín: příští zastupitelstvo obce 

            Odp.: Eva Sikorová, starostka obce 

4/135   Navrhnout upomínkové předměty  za obec Dolní Lomná  

            Termín: příští zastupitelstvo obce 

            Odp.: celé zastupitelstvo obce 

4/136   Zasypat vyhloubeniny na parkovišti naproti polské základní školy 

            Termín: příští zastupitelstvo obce 

            Odp.:  p. Radek Boháč, p. Jan Kantor 

 

 

 

starostka obce                                                                     místostarostka obce 

Eva Sikorová                                      Mgr. Jana Kufová 

 

 

 

 

 

      

         

 

 

 

 

 


