Lomnický zpravodaj
č. 10
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
čtyři roky utekly jako voda a více než jindy zastupitelé „skládají účty“
občanům. Současným zastupitelům jejich mandát komunálním volbami
skončí. Tímto jim chci poděkovat za jejich práci pro obec.
Jsou před námi nové volby do zastupitelstva obce a jen občané zvolí,
kdo je bude zastupovat a zároveň rozhodovat o tom, kam se bude obec
posouvat dál.
Vám občanům patří také velké DÍK za podporu, pomoc i podněty,
kterými jste přispěli k rozvoji obce. Proto bych Vás chtěla poprosit,
najděte si chvilku času a přijďte k volbám. Nemusíte se všemi
stanovisky jednotlivých zastupitelů souhlasit, ale jen aktivní občané se
zájmem o dění v obci mohou něco změnit.

Pár čísel na závěr tohoto volebního období
akce
Rozšíření a intenzifikace ČOV
Místní rozhlas
Územní plán
Smíšena stezka I. (Prima – Obecní úřad )
Smíšena stezka II. (Obecní úřad – Tylov)
Smíšena stezka a chodníky II. (Tylov)
Dětské hřiště -Lomnice
Fotbalové šatny
Oprava kříže v Tylově
Oprava komunikace
Hravý les v Tylově
Oprava chodníku Lomnice

celková částka
3 904 022,1552 896,459 800,7 850 474,4 210 788,5 609 950,407 829,1 032 145,113 000,1 146 071,923 785,1 988 702,-

z toho dotace
2 102 000,1 397606,348 480,4 512 000,2 790 000,2 873 000,313 480,bez dotace
75 600,573 036,400 000,bez dotace

Celkem investiční dotace 15 385 202 Kč
Celkem neinvestiční dotace 4 406 413 Kč
Na dotacích jsme získali celkem 19 791 615 Kč
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Informace k realizovaným akcím v naší obci
Oprava místní komunikace v Lomnici
Nová komunikace je již plně funkční, proběhly terénní úpravy krajnice.

Projekt „Oprava místní komunikace 02 Lomnice u Rýmařova“ Byl realizován za přispění prostředků
státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Oprava chodníku
Již započaly opravy chodníku. V současné době jsou pokládány obruby
a čeká se na dodávku dlažby. Předpoklad ukončení realizace opravy
chodníku konec září. Prosíme obyvatele o zvýšenou opatrnost. Úsek je
velmi nepřehledný.
Hravý les v Tylově
Probíhají terénní úpravy a osazovaní stromů, keřů a umístění hracích prvků
a mobiliáře. Předpokládaný termín ukončení akce konec září. O jeho
slavnostním otevření budete informováni.

Projekt „Hravý les“ je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu
Ministerstva pro místní rozvoj.

Oprava litinového kříže v Tylově
Oprava samotného kříže je již hotová, včetně terénních úprav a ještě bude
provedeno osazení růžovými keři. Připravujeme jeho slavnostní
znovuvysvěcení.
Projekt oprava litinového kříže v Tylově je realizován za přispění prostředků Ministerstva
zemědělství podprogramu Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
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Hasičská zbrojnice
Firma Halové objekty s.r.o., pracuje na přípravě projektové dokumentace pro
výstavbu nové hasičské zbrojnice.
Nově vybudovaná hasičárna bude umístěna v areálu farmy na parcele
č. 518/1 v k.ú. Lomnice u Rýmařova.
MBX dráhy – park s cyklistickými prvky
Jsou prováděny přípravné práce na vybudování.
Opravy památníků 1. světové války a 2. světové války
Firma Kamenictví Václava Brantala provede opravu památníku obětem
1. světové války. Bude osazena nová žulová deska se jmény padlých vojáků.
Slavnostní odhalení je naplánováno k příležitosti 100. výročí konce
1. světové války v listopadu 2018. U pamětního kamene, na místě, kde byl
koncentrační tábor, dojde k obnovení písma. Realizace do konce září.
Na čem pracujeme:
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, žádost je nutné podat do 15. listopadu 2018.
Šatny u fotbalového hřiště
Naši sportovci chystají podklad pro přesunutí altánu, vedle fotbalových šaten
a umístění informačních cedulí.

Realizované akce:
 úklid obce, hřbitova
 úklid památníků, výsadba zeleně
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Odpověď na otevřený dopis zastupitelům
První dotaz v otevřeném dopisu se týkal dvou soudních sporů ve
věci poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Je pravdou,
že obec tyto dva spory prohrála pro svoji nečinnost.
Krajský úřad a ani Krajský soud nám však nedal návod, jakým
způsobem informaci poskytnou tak, aby nedošlo k zveřejnění
osobních údajů občanů. (v případě zájmu o podrobnější informace
můžete nahlédnout do spisu na obecním úřadě)
Další dotaz se týkal vymáhání škody účetní obce způsobené v letech
2005-2013. V této věci byly učiněny následující kroky:
V lednu 2014 vzniklo podezření na zpronevěru finančních
prostředků obce. Skutečnost byla oznámena Policii ČR a bylo
podáno trestní oznámení. Ihned po zjištění zasedal finanční výbor
a celá věc byla řešena i v zastupitelstvu obce Lomnice.
Při odhalování finančního schodku bylo postupně zjištěno, že ke
škodám docházelo již v letech 2005 až 2013, kdy účetní fiktivním
vykazováním mezd, krácením poplatků, krácení vyplacených
přeplatků za vodu, krácení výtěžku z obecního plesu a převodu
z obecního účtu na účet třetích osob způsobila škodu ve výši:
1 514 164 Kč obci a 340 616 Kč Základní a Mateřské škole
v Lomnici.
Prověřování celé skutečnosti šetřila Policie ČR po předložení
podkladů.
V srpnu 2014 podala paní účetní návrh na insolvenci. Do insolvence
v listopadu 2014 byly přihlášeny v té době všechny známé dluhy,
které byly vyhledány v účetních dokladech a byly účetní uznány.
Jednalo se o částku 467 450 Kč. Do insolvence byla přihlášena
pouze tato částka z důvodu jejího uznání.
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Po celou dobu prověřování jsme byli v kontaktu s Policií ČR
a neustále jsme dohledávali zpětně doklady, u nichž jsme si nebyli
jisti, zda byli skutečně vyplacenou mzdou či nikoliv. Prověřování
a výslechy svědků probíhaly až do ledna 2015. V únoru 2015 Policie
ČR teprve zahájila trestní stíhání proti účetní.
Ke Krajskému soudu jsme podali v listopadu 2014 návrh na
zamítnutí oddlužení z důvodu nepoctivého záměru dlužnice. Při
přezkumném jednání v lednu 2015 byl soud informován, že částka
bude daleko vyšší, než současně přihlášená pohledávka cca
o 1 000 000 Kč. Krajský soud i přes tuto skutečnost oddlužení
schválil.
Rozsudkem Okresního soudu z 14. 10. 2015 nemohlo být
rozhodnuto o přiznání nároku na peněžitou náhradu újmy, protože
v té době již probíhalo insolvenční řízení. Proti rozsudku Okresního
soudu se obec Lomnice odvolala, ke Krajskému soudu v Ostravě.
Krajský soudu nemohl ve věci vymáhání dluhu rozhodnout
z důvodu vedené insolvence. V roce 2017 jsme opět z opatrnosti
i s vědomím možného neúspěchu podali žalobu k Okresnímu soudu
v Bruntále pro zaplacení zbytku neuznaného dluhu. Řízení bylo
z důvodu trvající insolvence pozastaveno.
Teď je na samotné dlužnici, jakým způsobem se ke svým dalším
závazkům postaví a dlužnou částku obci uhradí po ukončení
insolvence. V současné době dochází k úhradě dluhu pouze
prováděnými srážkami se mzdy dlužnice.

5

Informace z Mateřské a Základní školy
Nalej olej!
Neničte si odpady a životní prostředí a podpořte školu :)
Lomnická škola se připojila do projektu Odpaďáček, v jehož průběhu bude
sbírat použitý olej na smažení. Za větší množství nasbíraného oleje potom
z projektu dostane částku za výkup.
Podpořte tímto naši školu a zároveň využijte možnosti chovat se více
ohleduplně k přírodě i vlastnímu domu.
Použitý jedlý olej z domácností noste během všedních dnů do školy
v uzavřených nádobách, ze kterých jej přelijeme do nádoby sběrné.
Děkujeme za nás i přírodu :)!

Přivítali jsme nové občánky
Julie Husáková
Julie Krajčovičová
Tereza Průdková
Žofie Dudková
Jiří Machala
Gratulujeme tímto šťastným rodičům.

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 – září 2018

6

Fotogalerie - investice obce 2014-2018
Rozšíření a intenzifikace ČOV

Smíšena stezka a chodníky I. (Prima - Obecní úřad)

Smíšena stezka a chodníky II. (Obecní úřad - Tylov)
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Smíšena stezka a chodníky II. (Tylov)

Dětské hřiště v Lomnice
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Fotbalové šatny

Opravený litinový kříž v Tylově

Opravená komunikace v Lomnici
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Hravý les v Tylově

Oprava chodníku Lomnice
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