Lomnický zpravodaj
č. 6
Slovo starostky
Milí spoluobčané. Předkládáme Vám nový zpravodaj, kterým Vás
chceme opět informovat o tom, co se u nás v obci událo nebo co
nového nás čeká.
Prázdniny a doba dovolených jsou již v druhé polovině, ale i přesto
bych Vám chtěla popřát krásné léto, hezké chvíle odpočinku, dětem
spoustu nových zážitků.
Přeji Vám hodně sluníčka a plné košíky hub.
Informace z obecního úřadu

Informace pro majitele psů
Je zakázáno venčení psů na fotbalovém hřišti v obci Lomnice.
Je zakázán vstup se psy na nově vybudované dětské hřiště a také na
hřiště u ZŠ a MŠ v Lomnici.
Poplatek za psa
Důležité je si uvědomit, že se jedná o „poplatek“ a poplatky
podléhají stejnému režimu jako daně. Tzn., že obec jako správce
daně je povinna podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků tento poplatek vybírat či vymáhat. Zákon 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích a další předpisy stanoví, jaké místní poplatky
obec do svého rozpočtu vybírá.
Neuhrazením poplatku za psa se občan (držitel - majitel psa) stává
dlužníkem.
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Proto je důležité!!!
Včas na obecní úřad nahlásit nového psa (ohlašovací povinnost je
do 15 dnů od události). Stejný způsobem je majitel povinen oznámit
také zánik své poplatkové povinnosti – úmrtí psa, změnu
majitele, změnu bydliště majitele.
Poplatková povinnost vzniká majiteli psa v den, kdy pes dovrší stáří
tří měsíců, nebo v den kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné
výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo
hromadným předpisným seznamem.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto
poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku.
Upozornění na změny:
 V měsíci srpnu bude uzavřena obecní knihovna.
 Od 01. 07. 2017 do 28. 08. 2017 probíhá vlaková výluka
z Moravského Berouna do Valšova, náhradní autobusovou
dopravu zajištuje firma ARRIVA. Zastávka autobusu je u ZŠ
a MŠ v Lomnici. Odjezdy autobusů jsou ve stejný čas jako
odjezdy vlaků.
 Od 21. 8.2017 (od 8.00) hod. do 24. 08. 2017 bude uzavřen
železniční přejezd v Tylově. Objízdná trasa bude vedena do
Bruntálu přes obec Ryžoviště a ve směru z Bruntálu do
Lomnice z obce Ryžoviště přes Dětřichov nad Bystřící do
Lomnice. (informaci upřesníme formou letáku na vývěskách).
 Informace ke změně užívání a provozu multifunkčního hřiště
u ZŠ a MŠ - Upozorňujeme občany, že na základě stížností
k využívání hřiště, které určeno výhradně dětem, byl upraven
provozní řád, který je dostupný na hřišti a na webových
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stránkách: http://www.obec-lomnice.cz/dokumenty-formulare/?kateg=10&sort=1&search= .
Informace k provozu České pošty
Vzhledem k tomu, že ze strany nájemce nebytových prostor
v kulturním domě došlo k podpisu smlouvy o provozu „Pošty
partner“ bez souhlasu zastupitelstva obce, probíhá jednání o
provozu pošty se zástupci České pošty. Tato jednání zatím nejsou
ukončena. O podmínkách a provozu Pošty v naší obci budete včas
informováni.

Dětské hřiště v provozu od 30. 06. 2017
Prosíme rodiče dětí,
 aby respektovali návštěvní řád – zveřejněný také na webových
stránkách: http://www.obec-lomnice.cz/dokumentyformulare-/?kateg=10&sort=1&search=
 aby dbali zvýšené opatrnosti při vstupu na dětské hřiště od
hlavní silnice. Věříme, že se v brzké době podaří opravit
stávající chodník a vybudovat smíšenou stezku podél silnice
tak, aby byla zajištěna bezpečnost.
Finanční prostředky na pořízení hřiště činí 477 829,00 Kč, z toho
podíl dotace je 70% skutečně vynaložených uznatelných nákladů.
Projekt „Dětského hřiště v Lomnici“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu
ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Dojde k doplnění mobiliáře o odpadkový koš a stojan na kola.
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Informace k žádostem o dotaci
Šatny u fotbalového hřiště

V měsíci srpnu bude opětovně podána žádost o dotaci na výstavbu
šaten a sociálního zázemí z dotačního titulu Ministerstva školství a
tělovýchovy.
Ve výběrovém řízení, které bylo vyhlášeno v červnu 2017, nebyl
vybrán dodavatel vzhledem k vysoké nabídkové ceně. Nové
upravené výběrové řízení bylo již vyhlášeno a výzva je dostupná na
webových stránkách obce.
Čistírny domovních odpadních vod

Podání žádosti do Operačního programu životní prostředí na
výstavbu domovních ČOV bylo odloženo. Zastupitelstvo obce
neschválilo podání žádosti z důvodů velkých finančních nákladů na
realizaci a provoz. Problémy likvidace odpadních vod budou
předmětem dalších jednání.

Smíšená stezka
„Smíšená stezka a chodník – I. etapa“ - (obecní úřad – obchod
Prima)
Byla podepsána kupní smlouva na převod pozemku do vlastnictví
obce (pozemky pod vybudovanou stavbou).
„Smíšená stezka a chodník – II. etapa A“ (obecní úřad – Tylov)
Stavba byla ukončena a proběhla kontrolní prohlídka před vydáním
kolaudačního souhlasu.
„Smíšená stezka a chodník – II. etapa B“ (autobusový záliv v Tylově
a chodníky po obou stranách v Tylově)
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Projektová žádost podaná na SFDI byla schválena v limitní výši max.
3 143 000 Kč. (výsledná výše bude upravena dle předložené
smlouvy o dílo). Proběhlo výběrové řízení na dodavatele.
Dodavatelem je firma Kareta s.r.o. Realizace výstavby bude
započata v měsíci srpnu 2017 a ukončena v listopadu 2017. Prosíme
občany, aby dbali zvýšené opatrnosti při výstavbě. V průběhu
výstavby bude částečně docházet k omezení provozu na hlavní
komunikaci.
„Smíšená stezka a chodník – II. etapa C “ (obchod Prima – k fot.
hřišti)
Probíhá nové územní řízení na tuto etapu formou uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
Vybudování zpevněných ploch pod kontejnery na tříděný odpad

Sdružení obcí Rýmařovska podalo žádost o dotaci na vybudování
těchto ploch. Budou vybudovány zpevněné plochy a paravány
kolem kontejnerů na tříděný odpad. Vybrány byly plochy v Tylově
u bývalé hospody, v Lomnici u fotbalového hřiště a u autobusového
zálivu na horním konci Lomnice.

Jak nezabloudit na Rýmařovsku

Sdružení obcí
Rýmařovska
podalo žádost
o dotaci
k rozvoji turistického ruchu v regionu. Z této dotace budou pořízeny
informační rozcestníky a foto panel s motivem vodníka, který bude
umístěn k rybníku u OÚ.
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Menší svépomocné akce obce,
Od května 2017 byli přijati čtyři noví zaměstnanci na veřejně
prospěšné práce a jeden zaměstnanec na dohodu o provedení
práce. Činnosti zaměstnanců:






kosení a úklid veřejných prostranství v obci
údržba zeleně
práce v obecních lesích
úklid hřbitova
výsadba keřů u multifunkčního hřiště

Připravujeme
 Letní kino - film Teorie tygra - 28. července 2017
 Letní Disco – 90. léta 12. srpna 2017
 Posezení s dechovkou
v Norberčanech 2. září 2017

Přivítali jsme nové občánky
Matyáš Pastyřík

Gratulujeme tímto šťastným rodičům.

Navždy jsme se rozloučili s těmito občany
Hilda Němečková
Marie Minarčíková
Josef Polášek
František Ovšák
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Úspěšné kulturní akce v obci
Kácení máje v Lomnici a v Tylově
Hry bez hranic - 1 června
Zahradní slavnost ZŠ a MŠ
Fotogalerie:

Výstavba smíšené stezky v obci

Výstavba dětského hřiště v obci
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Zahájení provozu dětského hřiště

Pokud budete mít dotazy, připomínky navštivte nás osobně, popřípadě nám neváhejte zavolat,
napsat.
Kontakty:
Tel.: 554 271 024
e-mail: starosta.lomnice@gmail.com
www stránky obce: www.obec-lomnice.cz
Vydal: Obecní úřad Lomnice – červenec 2017
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