ZPRAVODAJ OBCE LOMNICE
Informace k projektům obce
Oprava komunikace 12
Žádost o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj na opravu
komunikace
vedoucí
k Hravému lesu byla úspěšná.
Ve výběrovém řízení, byla
vybrána firma JR STaKR
s.r.o., která nabídla nejnižší
cenu. Celkové náklady na
opravu komunikace činí
1.557.240,-Kč včetně DPH. Z toho 1.090.068,-Kč tj. 70%
nákladu je hrazeno z dotace. Oprava komunikace je již
dokončena a stavba předána obci do užívání.
Projekt „Oprava místní komunikace 12 Lomnice u Rýmařova“ Byl
realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva
pro místní rozvoj.

Park s cyklistickým hřištěm
Žádost, která byla podána, taktéž na Ministerstvo pro místní rozvoj na výstavbu
cyklistického parku byla úspěšná, ale pro velký počet žádostí jsme byli zařazeni
do seznamu náhradníků. Přesto se podařilo trať vybudovat. Celkové náklady
hrazené z obecního rozpočtu činí 1.279.196,-Kč včetně DPH. Vysoutěženým
dodavatelem je firma Kareta s.r.o.. Stále probíhají drobné terénní úpravy. V letních
měsících plánujeme umístěný mobilního WC.
Žádáme rodiče, aby dohlédli na své děti, které se u návštěvy hřiště musí řídit
Pravidly užívání areálu (používání cyklistické helmy…). Dále upozorňujeme
rodiče na nešvary starších dětí, které opakovaně najíždí na dráhu přes hlavní
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komunikaci, aby jim domluvili. Omezují silniční provoz a může dojít ke střetu
s vozidly.

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ AREÁLU







Dráha je určena pro jízdní kola (bmx, horská kola) a odrážedla
Kolo měj vždy v dobrém technickém stavu
Po dráze neběhej ani nechoď na svahy klopených zatáček
Nejezdi po dráze v deštivém počasí a bezprostředně po silném dešti
Areál udržuj v čistotě, neodhazuj odpadky a PET lahve v jeho okolí
Jízda na bmx dráze je na vlastní nebezpečí, měj s sebou vždy kamaráda nebo
dospělý doprovod
 Při jízdě používej ochranou přilbu, v ideálním případě i další ochranné
pomůcky (rukavice s dlouhými prst, chrániče kolen a loktů)
 Je zakázáno jezdit v protisměru, aby nedošlo k úrazu

V CELÉM AREÁLU JE ZAKÁZÁNO:





Vstupovat se psy a jinými zvířaty
Rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm
Znečišťovat prostor areálu odpadky a sprejerskými nápisy
Kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a užívat jakékoli jiné omamné látky
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NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN:
- Respektovat pravidla užívání areálu a pokyny správce
- V případě porušení těchto pravidel bude k zásahu přivolána policie ČR

Oprava chodníků a vybudování smíšené stezky
V listopadu roku 2018 podala obec dvě projektové žádosti na výstavbu dalšího
úseku smíšené stezky a chodníků. Žádosti byly podány do dotačních titulů Státního
fondu dopravní infrastruktury. Ze strany státního fondu došlo však k podpoře
pouze části projektu a to „ části bezpečnost“. Dojde tak pouze k realizaci opravy
chodníků od Primy k ZŠ a MŠ, vybudování nových autobusových nástupišť
a přechodů. Již bylo vyhlášeno výběrové řízení na realizátora akce. Výsledek bude
znám začátkem měsíce října. Celkové plánované náklady se budou odvíjet od
vysoutěžené ceny. Předpokládané celkové náklady obce na podpořenou část
„bezpečnost“ (oprava chodníků) jsou cca 7 mil. Kč. Projektová žádost na
vybudování smíšené stezky bude opětovně pádná na Státní fond dopravní
infrastruktury ještě letos.

Vybudování plochy pro kontejnery na tříděný odpad v Tylově
Původní záměr byl vybudovat upravenou
plochu pro kontejnery na tříděný odpad i u
fotbalového hřiště v blízkosti obytného domu,
kde se záměrem nesouhlasili majitelé
nemovitosti. Proto došlo k realizaci pouze
jednoho kontejnerového stání a to v Tylově.
Původní stání u potoka nebylo již se strany
MěÚ Bruntál povoleno, z tohoto důvodu
vznikla zcela nová plocha pro kontejnery za autobusovou zastávkou. Tento projekt
byl vybudován z operačního programu životního prostředí pod názvem „Separace
odpadů Rýmařovsko – I. etapa“. Z tohoto projektu byly pořízeny dva kontejnery
na plast, dva velkoobjemové kontejnery a zpevněná plocha pro kontejnery v
Tylově. Celkové náklady činí 315.733,-Kč z toho dotace je 85% a náklady obce
jsou 48.805,-Kč včetně DPH. Členské obce sdružení Rýmařovska chtějí docílit
jednotný vzhled sběrných míst v rámci regionu.
3

Zadržování vody v krajině
Obec připravuje podání žádosti na vybudování čtrnácti mokřadů a tůní v oblasti za
obecním úřadem. Již proběhlo biologické posouzení (vhodnost podloží a výskytu
ohrožených druhů živočichu a rostlin). Vybraná lokalita je dle výsledků
biologického posouzení vhodná pro umístění tůní a mokřadů. Projektová žádost
bude podána v měsíci říjnu do výzvy Operačního programu Životního prostředí.
Uznatelné jsou náklady do výše 100%. Cílem projektu je efektivně a přirozeně
zajistit stabilitu zadržování vody v krajině a zvýšit výskyt chráněných živočichů a
rostlin.

Rozcestníky
Umístěné nové rozcestníky v obci jsou součástí projektu
sdružení obcí Rýmařovska s názvem „Jak nezabloudit
na Rýmařovsku“. Propojují členské obce na území
Rýmařovska – odkazují na významné kulturní památky a
sportoviště.

Realizované menší akce obce:
 Výměna oken na obecním úřadě v přízemí (obecní byt)
 Oprava mostu u Malovaných
 Úprava dětského hřiště u ZŠ a MŠ
 Výměna zábradlí na mostku v Tylově
 Pořízení nového osvětlení vánočního stromu
 Pořízení čelní radlice na odklízení sněhu
 Vymalování ordinace doktorky a klubovny na kulturním domě

Plánované kulturní akce:
 Vítání občánků 10.11.2019
 Rozsvěcování vánočního stromu s jarmarkem 01.12.2019 v 17 hod. u OÚ
 Mikulášská besídka – termín bude upřesněn
 Adventní koncert – termín bude upřesněn
 Obecní ples 24.01.2020 (vstupenky v předprodeji již od prosince 2019)
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Naši sportovci
Po dlouhých letech se podařilo našim fotbalistům postoupit z III. třídy do okresního
přeboru, kdy v ročníku 2018/2019 zakusili hořkost porážky pouze jednou. Zároveň
se stal nejlepším střelcem celé soutěže náš hráč Lukáš Skřivánek s 36-ti góly.

O prázdninách pořádal TJ Sokol Lomnice turnaj v malé kopané. Zúčastnilo se
celkem 5 týmů - Malá Morávka, 3 týmy poskládal Sokol z místních i přespolních
a jeden tým dali dohromady kluci Jurášovi, kteří nakonec zaslouženě celý turnaj
vyhráli. Gratulujeme.
Rozpis zápasů TJ Sokol Lomnice 2019:
3.

So

17.08.

14:00

Lichnov - Lomnice

3:1

4.

Ne

25.08.

10:15

Krnov B - Lomnice

8:1

5.

So

31.08.

16:30

Lomnice - Horní Benešov

3:2

6.

So

07.09.

16:00

Velká Štáhle - Lomnice

6:3

7.

So

14.09.

16:00

Lomnice - Vysoká

3:1

8.

So

21.09.

16:00

Světlá Hora - Lomnice

5:4

9.

So

28.09.

15:30

Lomnice - Široká Niva

5:1

10.

So

05.10.

15:00

Stará Ves - Lomnice

11.

So

12.10.

15:00

Lomnice - Vrbno p. P.
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12.

So

19.10.

14:00

Rudoltice - Lomnice

13.

So

26.10.

14:00

Lomnice - Brantice

2.

So

02.11.

14:00

Lomnice - Staré Město

1.

So

09.11.

13:30

Dolní Moravice - Lomnice

14.

So

16.11.

13:30

Lomnice - Dolní Moravice

Fotbalový trénink dětí
Prosíme rodiče, aby v případě zájmu své děti zaregistrovali u paní Vojtíškové na
tel. č. 606 711 194. Registrované děti jsou řádně pojištěné proti úrazu či poškození
cizího majetku. (registrace je nutná každý rok v září)

Výše poplatků pro rok 2019
Upozorňujeme občany, na konec splatnosti poplatků za psy a svoz komunálního
odpadu, která byla 30.09.2019. Občanům, kteří poplatky
neuhradili, budou zaslané Platební výměry.
Neuhrazené Platební výměry budou postoupeny na Celní
úřad k exekučnímu vymáhání s navýšením poplatku o
exekuční náklady.
přehledná tabulka nájmů a poplatků pro rok 2019
poplatek, nájem
splatnost do
poplatek za svoz komunálního odpadu
1/2 do 30. 04. 2019
- trvale bydlící 550,-Kč/osoba
- trvale bydlící s úlevou 450,-Kč/osoba (dle platné OZV)
- stavba určená k rekreaci 550,-Kč/nemovitost

2/2 do 30. 09. 2019

pronájem popelnice 1ks/150,-Kč
pronájem pozemku dle nájemní smlouvy
poplatek za psa 1/150,-Kč, každý další 225,-Kč

31. 03. 2019
31. 03 2019

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

31. 03. 2019
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Poplatky uhraďte osobně na obecním úřadě nebo na účet obce Lomnice, č.ú.
4024771/0100, VS je číslo vaší nemovitosti, do zprávy pro příjemce prosím uveďte
jméno a předmět platby.

Informace k čipování psů
Čipování psů dle nařízení Evropské unie a dle novely
veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., kterým se mění
zákon 166/1999 sb. o veterinární péči, musí být všichni
psi povinně od 1. 1. 2020 čipováni. Pes, který nemá čip,
i když je očkovaný proti vzteklině, má toto očkování
neplatné a jedná se s majitelem, jako by pes očkován
nebyl. V praxi to znamená, že případné ošetření může být zdravotní pojišťovnou
nárokováno od majitele psa, a navíc může být další postih ze strany policie, jako
by pes vůbec očkován nebyl. Toto nařízení se týká i nově narozených štěňat.

Přivítali jsme nové občánky:
Milan Pavlík
Lucie Petrošová
Metoděj Vojtíšek
Gratulujeme šťastným rodičům

Rozloučili jsme se:
Josef Galyas
Mária Kopincová
Jan Šelmeci
Jindřich Šelmeci
Věra Včelišová
Upřímnou soustrast pozůstalým
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Podpořte sběrem naši školu – sbírejte:
Použitý jedlý olej z domácností (nalitý v uzavřených PET nebo skleněných
lahvích)
- Plastová víčka z lahví
- Hliníkové obaly (víčka z jogurtů, obaly z čokolády, plechovky z nápojů…)
Uvedený sběr můžete nosit během všedních dnů do školy.
Děkujeme za nás i přírodu 

-

Návštěva kominíka se uskuteční ve dnech 24. a 25. října 2019
Občané, kteří si chtějí objednat návštěvu kominíka, se můžou
přihlásit na tel. 554 230 257 nebo osobně na OÚ do 23. 10. 2019.

Svoz komunálního odpadu – pozor změna svozového dne
Svoz komunálního odpadu bude od 6. listopadu 2019 probíhat,
každý týden ve středu v dopoledních hodinách.

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

Přejeme krásný podzim 
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