Lomnický zpravodaj
č. 5
Slovo starostky
Snad jsme se všichni nabažili zimy a užili si zimních radovánek a je
tu konečně jaro. Zase nás čeká spousta práce, tak aby naše obec
byla upravená. S nadcházejícími velikonočními svátky přeji Všem
občanům spoustu zdraví, štěstí, pohody a jarního slunce.
Informace z obecního úřadu
INFORMACE O POPLATCÍCH V OBCI ZA ROK 2017

K 31. 03. 2017 byla splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu
(minimálně ½) a poplatku za psa. Prosíme dlužníky,
aby
neuhrazené poplatky neprodleně uhradili.
K 31. 03. 2017 byla požadovaná úhrada za vodné 2016. V případě
neuhrazení vodného bude dle podepsané smlouvy přistoupeno
k odpojení z obecního řadu.
Pronájem popelnic
V měsíci březnu proběhla fyzická kontrola sběrných nádob na komunální
odpad – byla provedena kontrola popelnic, které jsou evidované ve
vlastnictví Městských služeb Rýmařov. Tyto popelnic jsou označeny
červeným nápisem, vyraženým názvem, popřípadě nálepkou městských
služeb Rýmařov. Neplatiči byly informování. Pronájem popelnice 150,- Kč
/ročně.

Třízení odpadu
V návaznosti na špatné třídění odpadů bychom vás rádi upozornili jak
správně třídit odpad. V případě, kdy je odpad špatně vytřízen je brán jako
komunální odpad!!!
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Žlutý kontejner na plasty
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve,
obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Nápojové kartony – od mléka, vína a džusů
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly
od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky
Tvrdé plasty – patří na sběrný dvůr!!! (umělohmotné židle, kanystry, kbelíky od
barev…)

Modrý kontejner na papír
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv
z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat,
zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového
vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy
oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný
papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu
nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice. Nevhazujte hygienické potřeby
(papírové kapesníky)

Zelený kontejner na sklo
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin.
Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet,
bude se dále třídit! Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme
do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla
nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří
zpět do obchodu. Není potřeba třídit na barevné a bíle, i když jsou popelnice
pouze na barevné sklo.
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Červený kontejner na kov
ANO
Do červeného kontejneru můžeme vhazovat obaly od plechovek, víčka od jogurtů, alobal,
NE
Do těchto nádob nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná
vysloužilá zařízení složená z více materiálů a to ani jejich demontované části, baterie. Na sběr všech těchto
odpadů slouží sběrný dvůr.

Sběrný dvůr - možnost uložení vytřízeného odpadu na základě
předběžné domluvy na tel. 773 784 452. Možnost uložení:


Velkoobjemový odpad

- Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety,

kuchyňské linky, elektrotechniku,


Nebezpečný odpad

- Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti,
které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních
zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Jedná se např. o: Barvy,
lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie

 Vysloužilá elektrozařízení a baterie

Informace k žádostem o dotaci
Projektová žádost na dotaci výstavby šaten a sociálního zázemí
nebyla podpořena. Výstavba bude realizována z rozpočtu obce, na
celou akci bude provedeno výběrové řízení.
Rozpočtové náklady stavby:
Stavební objekt
Sestava ocel. kontejnerů -vybavení šaten a soc. zařízení
Stavební část
Vodovodní přípojka
Přípojka splaškové kanalizace + jímka na vyvážení
Přípojka silnoproudé elektroinstalace zem. kabelem
Zpevněné plochy
Celkové náklady stavby

Cena v Kč včetně DPH
1 017 651,328 787,56 499,105 965,34 398,449 046,1 992 347,-
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Projektová žádost na dotaci výstavby dětského hřiště byla podpořena
v plné výši. (tj 400 000,- Kč) Proběhne výběrové řízení na dodavatele a
výstavba.  Děkujeme dětem ze ZŠ za zpracované návrhy.

Zvažujeme:
 podání žádosti do Operačního programu životní prostředí na výstavbu
domovních ČOV – prozatím probíhá zjišťování potřebných náležitostí.

Termín „informační schůzky“ kde budou zájemcům poskytnuty
podrobnější informace - 19. dubna od 16.00 na sále v zelené.
Podání žádosti se váže na počet přihlášených obyvatel. Předpokládána
spoluúčast ze strany občana v případě podpory je cca 10.000,- Kč.
Roční náklady na elektrickou energii, které bude hradit občan, činí max.
1500,- Kč.
Vybudování ČOV bez finanční podpory se pohybuje v řádu od 70.000,-Kč do
120.000,- Kč.
Žádáme občany, aby ve vlastním zájmu zvážili vybudování domovní čistírny
a to z ohledem na fakt, že bude docházet ke kontrolám vypouštění
odpadních vod ze strany obce, povodí Odry a odboru životního prostředí
Městského úřadu Bruntál.

Smíšená stezka
„Smíšená stezka a chodník – I. etapa“ - (obecní úřad – obchod Prima)
Probíhá osazení nízkých dřevin
„Smíšená stezka a chodník – II. etapa A“ (obecní úřad – Tylov)
Byla zahájena stavba – prosíme obyvatele o zvýšenou opatrnost v úseku
stavebních prací.
„Smíšená stezka a chodník – II. etapa B“ (autobusový záliv a chodník Tylov)
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Podaná projektová žádost na SFDI. Čekáme na schválení. Následně
proběhne výběrové řízení na dodavatele.
„Smíšená stezka a chodník – III. etapa“ (obchod Prima - křižovatka na
Křišťanovice a Ryžoviště).
Vyhlášené územní řízení bylo zastaveno z důvodů podaného odvolání pana
R.R. Důvodem podání odvolání je nepodepsání dohody Obcí Lomnice
o smluvní pokutě v případě poškození živého plotu sousedícího
s plánovanou cyklostezkou a rekonstrukce stávajícího chodníku.

Menší svépomocné akce obce,
které jsou prováděny se zaměstnanci obce přijaté na veřejně prospěšné
práce z úřadu práce a ostatními zaměstnanci obce
 úklid náletových dřevin - v Tylově a u vodojemu
 pálení klestí
 úklid hřbitova
 úprava památníku 1. světové války

Připravujeme





Pálení čarodějnic - 29. dubna
Výšlap na Sovinec - 1. května - sraz v 8.00 u Primy
Pietní akt k osvobození Lomnice - 5. května od 14.00 hodin.
Den matek - 11. května od 16.30
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V měsíci březnu oslavila naše obyvatelka paní Anna Žižková
102 let. Gratulujeme.

Přivítali jsme nové občánky
Ella Hanáčková
Barbora Machalová
Sebastian Vilímec
Gratulujeme tímto šťastným rodičům.

Navždy jsme se rozloučili s těmito občany
Milan Hanzel
Jaroslav Doležel

Úspěšné kulturní akce v obci
 Masopustní průvod – děkujeme všem účastníkům a všem, kteří nabídli
pohoštění a přivítali masopustní průvod.
 Obecní ples
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Fotogalerie:

Únor 2017 – taneční vystoupení skupiny Dambra Bruntál na XI. obecním plese
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Únor 2017 - Masopust

Stavební práce - Smíšená stezka Etapa II.

Uvedené Informace nejsou všeobjímající k tomu, však nelze využít Zpravodaj samotný. Proto 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 – duben 201
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