Lomnický zpravodaj
č. 4
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
je před námi další kalendářní rok. Uplynulý rok uběhl jako voda a po
vánočních svátcích se opět vracíme do svých zaměstnání. Kolotoč běžných
starostí se tak znovu rozběhne na plné obrátky. Věřím, že jste si svátků
vánočních, konce roku a Nového roku užili, že jste si odpočinuli, zažili
příjemné chvíle v kruhu svých nejbližších.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem občanům naší obce, kteří svým
dílem přispěli k tomu, aby se nám v naší obci žilo co nejlépe.
Nový rok před nás všechny klade jistě velké a možná i složité cíle, kterých
chceme dosáhnout. Věřím, že i přesto, že musíme často čelit neporozumění
některých občanů s tím, co chceme pro obec udělat a vybudovat,
uskutečníme to, co jsme si pro letošní rok předsevzali.
Budu taky ráda, když se budeme společně scházet na kulturních,
sportovních a společenských akcích v naší obci. Tato setkání vždy přináší
něco nového a pěkného do života.
Milí spoluobčané, přeji Vám do nového roku hodně zdraví, úspěchů a radost
z toho, co vykonáte pro sebe nebo pro druhé. Prožijte celý rok šťastně. Přeji
Vám, aby se Vám vše podařilo. Za sebe, zastupitele obce a zaměstnance
obecního úřadu se budeme snažit pro Vás připravit co nejlepší podmínky
pro život.
Krásný nový rok 2017.
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Informace z obecního úřadu
Na prosincovém zasedání zastupitelstva obce došlo ke schválení OZV
2/2016 k místním poplatkům. Poplatky a nájmy pro rok 2017 zůstávají beze
změny.
INFORMACE O POPLATCÍCH A NÁJMECH V OBCI ZA ROK 2017:

Název

Splatnost do

poplatek za svoz komunálního odpadu
1/2 do 30. 04. 2017
- trvale bydlící 500,-Kč/osoba/rok
- trvale bydlící - důchodci 400,-Kč/osoba/rok
- stavba určená k rekreaci 500,-Kč/nemovitost/rok
pronájem popelnice

1ks/150,-Kč/rok

1/2 do 30. 09. 2017
31. 03. 2017

poplatek za psa 1/150,-Kč, každý další 225,-Kč/rok

.

31. 03. 2017
poplatek za psa - důchodci 1/75,-Kč, každý další 100,-Kč
pronájem hrobového místa

31. 03. 2017

pronájem pozemku

31. 03. 2017

Dále upozorňujeme na OZV 1/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností, která stanovuje dobu nočního klidu a omezení práce
hlučných zařízení o nedělích. Výňatek z článku č. 3
Noční klid je dobou od 22:00 hod. do 06:00 hod. V této době je každý
povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. O nedělích v době od 06:00
hod. do 22:00 hod. nelze provádět veškeré práce spojené s užíváním
zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek,
motorových pil, křovinořezů apod.

Podané projektové žádosti
Na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy byla podána projektová
žádost na výstavbu šaten a sociálního zázemí k fotbalovému hřišti.
Projektový záměr je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě. V případě
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schválení dotace bude realizována výstavba sestavy ocelových kontejnerů.
(dotace je do výše 50%).

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 se 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,-

Na Ministerstvo pro místní rozvoj byla podána projektová žádost na
vybudování dětského hřiště. Na přípravě se podílely i děti ze ZŠ a MŠ
Lomnice, které připravili své představy, jak má hřiště vypadat, jaké herní
prvky na něm chtějí. V případě finanční podpory bude hřiště vybudované
na parcele č. 447 na louce naproti okálům u cesty. Parcela odpovídá
územnímu plánu obce a vyhovuje svojí velikostí a polohou v případě
vybudování smíšené stezky Etapy III (obchod Prima - křižovatka na
Křišťanovice a Ryžoviště). Celková dotace z MMR činní 400 000,-Kč. Podíl
obce je 70%. Hřiště by tvořilo jednu polovinu parcely a druhá polovina bude
využita pro vybudování cyklotrialové dráhy (opět z dotačních titulů).

Představy o hřišti našich dětí:
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Situační návrh dětského hřiště:
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Zvažujeme:
 podání žádosti do Operačního programu životní prostředí na výstavbu
domovních ČOV – prozatím probíhá zjišťování potřebných náležitostí.
Jednou z podmínek podání žádosti je, že navržená soustava domovních
čistíren odpadních vod (DČOV) musí řešit minimálně napojení 30%
z celkového počtu obyvatel v rámci území obce. Dotaci lze čerpat pouze
pro občany s trvalým pobytem v obci vlastnící obývající nemovitost, kteří
nejsou napojení na ČOV, nemůže se jednat o rekreační objekty a objekty
sloužící k podnikání.
O podporu nemohou žádat občané individuálně, ale oprávněnými
příjemci podpory může být obec. Obec pak musí s každým vlastníkem
objektu uzavřít smluvní vztah vymezující práva a povinnosti související
s realizací a provozem předmětu podpory. Obec jako příjemce podpory
musí zajistit řádný provoz DČOV minimálně po celou dobu udržitelnosti
stanovenou na 10 let.
Maximální výše dotace:
 Kapacita DČOV 1-5 EO: 100 tis. Kč
 Kapacita DČOV 6-15 EO: 170 tis. Kč
 Kapacita DČOV 15-50 EO: 240 tis. Kč
(EO – ekvivalentních obyvatel)
Maximální výše podpory na jeden projekt je 80 % z celkových výdajů.
Prosíme o nahlášení případných zájemců, kteří zvažují vybudování
domovních ČOV ke svému objektu nejpozději do 15. 2. 2017.
Bližší informace a podmínky výstavby budou pro případné zájemce
poskytovány individuálně
Více informací:
https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/851/17300/detail/text-vyzvy-c-11-2016/
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 podání žádosti na ministerstvo pro místní rozvoj na obnovu místních
komunikací. Z tohoto důvodů, žádáme spoluobčany, aby prostřednictvím
zastupitelů či osobně informovali obecní úřad o svém názoru, které
komunikace je třeba opravit. S ohledem na tyto informace budou
podávány projektové žádosti na obnovu komunikací (možno podat jednu
žádost ročně).

Úprava webových stránek a nová aplikace V OBRAZE
Ze strany obecního úřadu (pracovníků obce) vnímáme, že stále dochází
ke špatným interpretacím toho, co se v obci děje. A proto došlo k úpravě
webových stránek, kde jsou v nové podobě zveřejňovány informace
v maximální možné míře. Nově budou zveřejňovány zápisy ze zasedání
zastupitelstva obce, podané projektové žádosti, koncepce a vznikající
dokumenty a další.
Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu k upraveným webovým stránkám a dění
v obci. Mrzí nás, že zájem občanů o dění není !
Další novinkou je mobilní aplikace V OBRAZE - tato aplikace Vám přinese
aktuální informace z webu naši obce, upozorní Vás na nově vložené zprávy,
dokumenty a aktuality. Více informací naleznete na letácích vyvěšených na
vývěskách popřípadě přímo na webových stránkách obce. Pokud si nevíte
rady, obraťte se na paní Vojtíškovou na obecním úřadě.

Smíšená stezka
„Smíšená stezka a chodník – I. etapa“ - (obecní úřad – obchod Prima)
Díky nevhodnému počasí v listopadu proběhne osazení nízkých dřevin
a přilehlých ploch na jaře 2017.

„Smíšená stezka a chodník – II. etapa“ (obecní úřad – Tylov)
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Bylo provedeno výběrové řízení na technický dozor a koordinátora BOZP.
Vybrána byla firma Uschemer s.r.o. s celkovou cenou 67.518,- KČ včetně
DPH.
K 5. lednu 2017 byla podána žádost o dotaci ze státního fondu dopravní
infrastruktury na část II. této Etapy. Tzn. autobusové zastávky a přilehlé
chodníky v Tylově. (autobusové zálivy a chodníky jsou vedeny jako část II.
této etapy, protože podléhají schválení krajského úřadu nikoliv obce)

„Smíšená stezka a chodník – III. etapa“ (obchod Prima - křižovatka na
Křištanovice a Ryžoviště).
Vyhlášené územní řízení bylo zastaveno z důvodů podání stížností pana R. R.
Důvodem podání stížnosti je neuzavření dohody mezi Obcí Lomnice a
občanem o smluvní pokutě v případě poškození živého plotu sousedícího
s plánovanou cyklostezkou.

Menší svépomocné akce obce:
Jsou prováděny zaměstnanci obce přijatými na veřejně prospěšné práce
z úřadu práce a dalšími zaměstnanci obce.
 odklízení dřeva
 úklid sněhu
 montáž nové brány u vodního zdroje (odcizena v září)
 údržba inventáře obce - oprava a nátěr lavic, stolů (setů)
 úprava terénu na kluzišti
 dle počasí údržba lyžařských běžeckých tratí

Připravujeme
 Obecní ples – 17. 02. 2017
 Masopustní průvod

Přivítali jsme nové občánky
Ellu Hanáčkovou
Gratulujeme tímto šťastným rodičům.
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Navždy jsme se rozloučili s těmito občany
Růžena Doležalová 86 let
Rudolf Benek ve věku 73 let

Úspěšné kulturní akce v obci






Vítání občánků 2016
Rozsvícení vánočního stromku
Mikulášská show
Mikulášská zábava
Vánoční jarmark a besídka dětí ZŠ a MŠ Lomnice

Fotogalerie 2017

Fotbalový trénink Ryžovišti – TJ SOKOL Lomnice
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Vítání občánků říjen 2016
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Mikulášská show

Vánoční besídka a jarmark
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Informace z TJ SOKOL
 Ve středu o 15.00 do 17.00 probíhá fotbalový kroužek pro děti. V zimním
období jsou děti dopravovány do tělocvičny v Ryžovišti. V případě zájmu
kontaktujte p. Vojtíškovou na obecním úřadě.
 Pozvánka na valnou hromadu

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 – Leden 2017
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