Lomnický zpravodaj
č. 8
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
zima se snad již definitivně vzdala své vlády a jaro už je tu. S jarní
únavou i se změnou času jistě někteří z vás ještě bojují, ale již
začínáme pilně pracovat na zahrádkách a úklidu okolo našich domů.
Také na obci připravujeme naši techniku pro sečení a úpravu
pozemků. Budeme se všichni snažit, aby naše obec byla pořád
upravená.
Přeji Vám hodně elánu, zdraví, energie a radosti při veškerém vašem
konání.
Informace z Obecního úřadu
Upozornění: S ohledem na legislativní opatření GDPR byla provedena
změna účtů elektronické pošty:
 účetní - Dagmar Mlčáková, tel. 602 744 884
ucetni@obec-lomnice.cz
 starostka obce - Anna Šomodíková, tel. 724 179 149
starosta@obec-lomnice.cz
 podatelna úřadu - Barbara Vojtíšková, tel. 602 744 884
podatelna@obec-lomnice.cz

Původní i nové adresy budou po přechodnou dobu do 31. 12. 2018 fungovat
souběžně.

Vyzýváme všechny občany, kteří nedopatřením dosud
neuhradili poplatky za svoz komunálního odpadu a za psa, aby
tak neprodleně učinili.
Pro rok 2018 budou poplatky za psa a svoz komunálního odpadu ve stejné
výši jako v loňském roce:
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Na čem pracujeme:
Šatny u fotbalového hřiště
V prosinci byly realizována dodávka kontejnerů šaten firmou Prostr trading,
s.r.o. Chybí dodělat tesařské práce – vybudování přístřešku a provést terénní
úpravy. Na dokončovacích pracích se budou také podílet fotbalisté TJ Sokol.
TJ Sokol Lomnice organizuje pro děti od 4 let věku fotbalový kroužek.
Všichni zájemci se mohou hlásit u paní B. Vojtíšková na obecním úřadě
popřípadě na tel. 606 711 194.
BMX dráhy
Během měsíce dubna dojde k vyhlášení výzvy na realizaci dráhy. Stavba
bude započata a snad i dokončena ještě letos.

Informace k podaným žádostem o dotaci
Oprava místních komunikací
V měsíci lednu byla podána žádost o dotaci do výzvy Ministerstva pro místní
rozvoj ČR na opravu místní komunikace v Lomnici (od čísla popisného 109).
Zároveň došlo k vyhlášení výzvy na realizaci opravy. Po schválení
vybraného dodavatele zastupitelstvem obce a úspěšným přidělením dotace
může oprava ihned započít.
Hravý les v Tylově
Byla podána žádost do vyhlášené výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR
na projekt hravého lesa v Tylově, který byl zpracován ve spolupráci s dětmi
z místní ZŠ a MŠ. Nyní čekáme se na vyhlášení přidělených dotací. Pokud
budeme úspěšní, začneme s realizací akce.
Oprava kovového kříže v Tylově
Byla podána projektová žádost do vyhlášeného dotačního titulu Státního
zemědělského intervenčního fondu na opravu kovového kříže v Tylově.
Pokud bude dotace získána, bude oprava provedena.
Smíšená stezka
„Smíšená stezka a chodník – II. etapa C “ (obchod Prima – k fot. hřišti)
Připravují se podklady pro stavební řízení a podklady k podání žádosti do
dotačního titulu SFDI.
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Projekty realizované za podpory Sdružení obcí Rýmařovska
Vybudování zpevněných ploch pod kontejnery na tříděný odpad – z projektu
Sdružení obcí Rýmařovska – byly zpracována projektová dokumentace a
podaná žádost o dotaci.

Realizované akce:





pořízení ozvučení na sál kulturního domu
oprava vývěsek, věšáků v kulturním domě
úklid lesa po kůrovcové kalamitě
sběr odpadu

Menší akce, které budou realizovány:
 umístění nového pouličního osvětlení směrem k vlakovému nádraží od
„horních okálů“
 úpravy na novém a stávajícím mostě do Tylova
 pořízení mobiliáře do fotbalových šaten pro děti (lavice s věšáky)
 obměna datové sítě na obecním úřadě a příprava na GDPR přenesení
evropského nařízení do ochraně osobních údajů do praxe, opatření
budou realizovány ve spolupráci se Sdružením obcí Rýmařovska.
 oprava havarijního stavu chodníků v úseku od ZŠ a MŠ po odbočku na
hřbitov
 anketa vhodnosti umístění trasy chodníků/smíšené stezky, dokument je
součástí zpravodaje, prosíme o Váš názor.

Připravujeme
Pálení čarodějnic - 28. 4. 2018
Výšlap na Sovinec - 1. 05. 2018
Přivítali jsme nové občánky
Jan Gomola
Matěj Soldán
Gratulujeme tímto šťastným rodičům.
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Fotogalerie:

Masopust 2018

12. Obecní ples 2018. Děkujeme všem sponzorům a pořadatelům
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 – duben 2018
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