ZPRAVODAJSTVÍ Z LOMNICE
1/2019
Slovo starostky
Vážení spoluobčané, právě se Vám dostalo do rukou další číslo obecního zpravodajství,
tentokrát v nové podobě s novým názvem. Důvodem pro změnu jsou legislativní pravidla
a povinnost obce tyto pravidla dodržovat.
V letošním roce je před námi nemalé množství úkolů. Mnohé z nich budou okem viditelné a
mnohé zase volným okem neviditelné. Všechny jistě přispějí k lepšímu žití v naši obci. Tyto
úkoly, včetně úředních záležitostí, které nás čekají, určitě zvládneme s podporou Vás občanů
a zastupitelů naší obce.

Výše poplatků pro rok 2019
Upozorňujeme občany, že vzhledem k vyšší cenové kalkulaci za svoz
komunálního odpadu v roce 2018 došlo k navýšení ceny poplatku za
vývoz popelnic. Proto vyzýváme občany, dbejte na řádné třídění
odpadů, které by mohlo v příštím období přispět ke snižování nákladů!
Poplatek

Splatnost do

poplatek za svoz komunálního odpadu
- trvale bydlící 550,-Kč/osoba

1/2 do 30. 04. 2019

- trvale bydlící s úlevou 450,-Kč/osoba
- stavba určená k rekreaci 550,-Kč/nemovitost
pronájem popelnice 1ks/150,-Kč

2/2 do 30. 09. 2019
31. 03. 2019

poplatek za psa 1/150,-Kč, každý další 225,-Kč
poplatek za psa s úlevou 1/75,-Kč, každý další 100,-Kč

31. 03. 2019

Poplatky uhraďte osobně na obecním úřadě nebo na účet obce Lomnice: č.ú. 4024771/0100
VS: č. nemovitosti, do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a předmět platby.
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Informace k plánovaným akcím pro rok 2019
Byla podána žádost o dotaci na opravu komunikace vedoucí k Hravému lesu. Celkové
předpokládané náklady na opravu této místní komunikace budou cca 1,8 mil. korun. V případě
podpory ze strany Ministerstva pro místní rozvoj bude z dotace hrazeno 70% celkových
nákladů.
Druhou žádostí, která byla podána taktéž na Ministerstvo pro místní rozvoj, je výstavba
cyklistického parku vedle vybudovaného dětského hřiště. Z dotace může být pokryto až 70%
nákladů.
Výsledky dotačních titulů budou známy pravděpodobně na konci dubna.
Třetí žádost, která byla v tomto roce podána na Moravskoslezský kraj, je žádost o finanční
příspěvek na výměnu oken a vstupních dveří na obecním úřadě v přízemí (obecní byt). Dnes
již víme, že žádost byla krajským úřadem zamítnuta. Z výše uvedeného důvodu bude výměna
oken provedena na náklady obce. Předpokládané náklady jsou cca 120 tis. korun.
Byt v budově obecního úřadu se nepodařilo obsadit. Jedním z důvodů jsou právě vysoké
náklady na topení. V letošním roce bychom rádi
přemístili Obecní úřad do obecního bytu, důvodem je
bezbariérový
obecní
úřad,
lépe
dostupný
handicapovaným a starším osobám.
V poslední řadě došlo v listopadu roku 2018 k podání
dvou projektových žádostí na výstavbu dalšího úseku
smíšené stezky a chodníků. Žádosti byly podány do
dotačních titulů Státního fondu dopravní infrastruktury. Výsledek prozatím není znám.
V případě podpory bude vyhlášeno výběrové řízení na realizátora akce a započata výstavba
dalšího úseku od obchodu Prima po fotbalové hřiště. V plánu jsou úpravy autobusových zálivů,
osvětlené přechody pro chodce (u ZŠ a MŠ se semaforem). Celkové plánované náklady se
budou odvíjet od vysoutěžené ceny. Předpokládané celkové náklady jsou cca 26,5 mil. Kč.
Dále bychom Vás rádi informovali o aktualizaci strategického rozvojového plánu obce
Lomnice, kde jsou v současnosti zaznamenány další plánované opravy a výstavby v obci
Lomnice. Mezi uvedené priority patří oprava mostu směrem na vlakové nádraží, oprava
komunikace k místnímu hřbitovu, oprava komunikace od č.p. 115 po č.p. 117, dále se jedná
o výstavbu hasičské zbrojnice a zavedení úsekového měření v obci. Při nákladech na opravy
se budeme snažit využít vyhlášených dotačních titulů. Dokument je k dispozici na webových
stránkách obce, popřípadě k nahlédnutí na obecním úřadě.

Zřízení obecní police - úsekové měření rychlosti v obci Lomnice
Na únorovém zasedaní schválilo zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhlášku ke zřízení
obecní policie. I přes současné legislativní nejasnosti záměr zřízení úsekového měření
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rychlosti v obci trvá. V této věci probíhají jednání s městem Bruntál a firmou ICZ a.s. Cílem
je snížit rychlost projíždějících vozidel obcí.

Finanční příspěvky obce Lomnice pro rok 2019
Spolek Lomničtí Dospěláci získali z rozpočtu obce 20.000,-Kč na „aktivní stárnutí“, podporu
sportovních aktivit a kulturních a vzdělávacích akcí.
TJ Sokol Lomnice získala 43.000,-Kč na fotbalový kroužek pro děti. Finanční prostředky
budou využity na mzdu trenéra a pronájem tělocvičny. V současnosti je nahlášeno 16 dětí a
mladistvých. Noví zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě, popřípadě u paní Vojtíškové.
Fotbalový oddíl muži získal finanční dotaci ve výši 31.000,-Kč - náklady na činnost, přestupy
hráčů.
Římskokatolická farnost Lomnice získala z rozpočtu obce
20.000,-Kč na opravu obrazů křížové cesty. V loňském roce se
za tuto částku zrestaurovaly tři obrazy křížové cesty. V letošním
roce bude opraven stejný počet obrazů z finančních prostředků
obce. Zrestaurované obrazy budou zavěšeny v místním kostele
sv. Jiří, na svých původních místech dle dobových fotografií.

Multifunkční hřiště u ZŠ a MŠ
Na základě osobní žádosti dětí byl povolen jejích vstup na
multifunkční hřiště bez doprovodu rodičů. Dle domluvy
jsou děti zodpovědné za pořádek a dodržování
stanovených pravidel. V případě ničení obecního majetku
prosíme občany, aby nás neprodleně informovali.

Realizované akce:
 Obecní ples – děkujeme všem sponzorům a
organizátorům, jejich podpora a pomoc
přispěla k vysoké úrovni této akce.
 Masopust – děkujeme všem, kteří se
k průvodu připojili i těm, kteří masopustní
maškary pohostili.
 Obec koupila nový traktor
značky John Deere, který bude
sloužit na údržbu naší obce.
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Plánované akce:
 26. dubna - vystoupení skupiny Duo Adamis v Ryžovišti. Zájemci se mohou hlásit na
obecním úřadě a to osobně nebo telefonicky na č. 554 230 257.
 27. dubna - pálení čarodějnic a stavění máje.
 1. května - výšlap na Sovinec „Po stopách našich předků“
 24. května - Noc kostelů. Návštěvnici budou mít možnost prohlédnout si zrestaurované
obrazy křížové cesty a zúčastnit se doprovodného programu, který bude zveřejněn.
 14. června - poznávací exkurze do pivovaru v Litovli a muzea olomouckých tvarůžků
v Lošticích. Informace budou upřesněny. Zájemci se již můžou hlásit na OÚ.

Své „ano“ si 16. března na místním OÚ řekli:
Alena Kašparová a Antonín Trník
Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí!

Přivítali jsme nové občánky:
Daniel Matějček
Růženka Juříková
Viktorka Šelmeciová
Gratulujeme šťastným rodičům!

Rozloučili jsme se:
Anna Žišková ve věku 103 let, Jaromír Polášek, Jaroslava Magdálková,
Rudolf Havlický, Milan Durec st.
Upřímnou soustrast!

Pokud budete mít dotazy, připomínky navštivte nás osobně, popřípadě nám neváhejte zavolat,
napsat.
Kontakty:
Tel.: 554 271 024
e-mail: starosta@obec-lomnice.cz
www stránky obce: www.obec-lomnice.cz
Vydal: Obecní úřad Lomnice – březen 2019
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