Lomnický zpravodaj
č. 9
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
je mi potěšením Vás znovu oslovit formou zpravodaje a ve
stručnosti informovat o tom, co se v naši obci děje a co nás během
prázdnin čeká. Vzhledem k získaným finančním prostředků
z nejrůznějších dotací toho není málo. Věřím však, že veškeré akce,
které budeme realizovat, budou přínosem nám všem.
Přeji Vám pěkné a pohodové léto, dětem krásné prázdniny a všem
hodně zdraví.
Informace z Obecního úřadu
Upozornění: S ohledem na legislativní opatření GDPR byla provedena
změna účtů elektronické pošty:
 účetní - Dagmar Mlčáková, tel. 602 744 884
ucetni@obec-lomnice.cz
 starostka obce - Anna Šomodíková, tel. 724 179 149
starosta@obec-lomnice.cz
 podatelna úřadu - Barbara Vojtíšková, tel. 602 744 884
podatelna@obec-lomnice.cz

Původní i nové adresy budou po přechodnou dobu do 31. 12. 2018 fungovat
souběžně.
Vyzýváme všechny občany, kteří nedopatřením dosud neuhradili
poplatky za svoz komunálního odpadu a za psa, aby tak neprodleně
učinili.
Pro rok 2018 budou poplatky za psa a svoz komunálního odpadu ve stejné
výši jako v loňském roce.
1

Stočné a vodné pro rok 2018
 Vodné: 31,- za 1 m3
 Stočné: 48,- za 1 m3
U obou položek došlo k navýšení 1 Kč, přestože dle stanovené kalkulace je
cena vodného 31Kč a cena stočného 55Kč za m3, nedošlo s ohledem na fakt
„trestání občanů“, kteří řádně odvádí odpadní vodu do ČOV k navýšení na
skutečné náklady. Tito občané jsou znevýhodněni oproti těm, kteří vypouští
své splašky do potoka.
Informace k ČOV
Prosíme všechny uživatele obecní ČOV, aby nevhazovali do odpadů
igelitové sáčky, vlhčené ubrousky, slupky… Dochází k ucpání ČOV a tím se
také zvyšují náklady na provoz, což se poté projeví v částce za stočné.
Sucho zatím neohrožuje dodávku pitné vody v naší obci, i přesto
vyzýváme občany k maximálnímu šetření s vodou.
Informace k provozování hřiště u ZŠ a MŠ
S okamžitou platností, bude vstup dětí do areálu ZŠ a MŠ umožněn pouze v
doprovodu dospělé osoby. Důvodem je množící se VANDALISMUSpotrhané sítě, ničení vybavení a zanechaný nepořádek.
Dále vyzýváme občany, kteří byli svědky ničení majetku, aby tuto skutečnost
neprodleně ohlásili, tak abychom mohli věc řádně dořešit a viníkům dát
způsobenou škodu k náhradě.

Zničené sportovní vybavení
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Informace k realizovaným akcím v naší obci
Lyžařské a běžecké trasy
Na začátku července byla podána žádost na dotaci na provozování
lyžařských a běžeckých tras na zimní sezonu 2018/2019. Poskytovatelem
dotace Moravskoslezský kraj.
Oprava místních komunikací
Obec Lomnice byla úspěšná v žádosti o dotaci výzvy Ministerstva pro místní
rozvoj ČR na opravu místní komunikace v Lomnici (od čísla popisného 109).
Na základě výběrového řízení byla vybrána firma Kareta s.r.o. s nejnižší
nabídkovou cenou 1 146 070,98 Kč s DPH. Částka dotace je ve výši 50%
vysoutěžené ceny. Termín začátku opravy komunikace bude upřesněn
s ohledem na podpis smlouvy o dílo.
Oprava chodníku
Poslední z realizovaných výběrových řízení, které na obci proběhly, bylo VŘ
na opravu chodníku 01 v úseku od odbočky na hřbitov k MŠ a ZŠ Lomnice“.
Tato část úseku opravy byla vybrána proto, že nemůže být součástí další
etapy smíšené stezky a chodníků, z důvodů nesouhlasu vlastníků pozemků a
havarijního stavu této části.
Do výběrového řízení se přihlásily 4 firmy. Vybrána byla firma Kareta s.r.o.
Ostatní nesplnili podmínky stanovené zadávací dokumentací. Vysoutěžena
cena je 1 988 702 Kč s DPH.
Hravý les v Tylově
Další úspěšná žádost, která byla podána do výzvy Ministerstva pro místní
rozvoj ČR na projekt hravého lesa v Tylově a byla podpořena v maximální
výši 400 000 Kč. Proběhlo výběrové řízení, ve kterém byla úspěšná firma
Strommy Company, s.r.o. s nabídkovou cenou 923 785,39 Kč s DPH.
Termín realizace do konce září 2018.
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Oprava litinového kříže v Tylově
Poslední úspěšně získanou dotací ze Státního zemědělského intervenčního
fondu je na opravu kovového kříže v Tylově. Z dotace bude hrazeno 70 %
uznatelných nákladů.
Bylo provedeno poptávkové řízení a vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou 113 000 Kč pana S. Bedřicha. Realizace byla zahájena.
Hasičská zbrojnice
Byla vyhlášena výzva na zpracování projektové dokumentace nové hasičské
zbrojnice. Bude se jednat o montovaný objekt, důvodem je nižší cena.
Nabídku podala pouze firma Halové objekty s.r.o., která splnila kritéria
zadávací dokumentace. Vysoutěžena cena za zpracování projektové
dokumentace je ve výši 292 336 Kč s DPH.
Nová hasičská zbrojnice je nutností. Stávající budova hasičárny pro potřeby
hasičské jednotky JPO II. je nevyhovující. Odborný odhad nákladů na
opravu stávající budovy č. p. 234 představuje částku 10 220 880,- bez DPH.
Z výše uvedených důvodů se přistoupilo k výstavbě 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
Proběhlo výběrové řízení na realizaci akce Park s cyklistickým hřištěm. Do
výběrového řízení se přihlásila pouze firma Kareta s.r.o., s nabídkovou cenou
1 279 196 Kč s DPH.
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.
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Projekty realizované za podpory Sdružení obcí Rýmařovska
Došlo k montáži směrových ukazatelů u obecního úřadu, u odbočky na
Ryžoviště a u rybářství v Tylově a instalaci foto tabule (Pozdrav z Lomnice)
u obecního rybníka.

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
Úprava terénu okolo fotbalových šaten byla dokončena.
Dřevěný altán bude přemístěn dle požadavku TJ Sokol.

Realizované akce:






úklid zeleně
úklid památníků, výsadba zeleně
oprava střechy na altánku ZŠ a MŠ
osazení vývěsky na hřbitově
úpravy na novém a stávajícím mostě do Tylova z důvodu zvýšení
bezpečnosti
 pořízení mobiliáře do fotbalových šaten pro děti (lavice s věšáky)
 anketa vhodnosti umístění trasy chodníků/smíšené stezky. Sešlo se 14
názorů:
10
3
1

x varianta A - podél hlavní cesty
x varianta B - vést stezku mimo hlavní komunikaci zadem
x varianta D - vést stezku mimo hlavní komunikaci po pravé straně

Závěrem lze tady říci, že většina si přeje realizovat další etapu smíšené stezky
a chodníků od křižovatky na Rýžoviště směrem na Olomouc podél hlavní komunikace.
5

Připravujeme:
Během měsíce července dojde k vyhlášení výběrového řízení na komunální
traktorek pro naši obec.

V měsíci srpnu bude uzavřena obecní knihovna

POZOR změna termínu
Letní kino na kluzišti 3. 8. 2018 – promítat se bude „Tátova volha“,
promítání bude zahájeno po setmění předpoklad 20:30 hodin.

Rozloučili jsme se
Anton Cína
Antonín Výleta

Přivítali jsme nové občánky
Martin Kysel

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 – červenec 2018
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Fotogalerie

Úpravy mostků – k opravám bylo přistoupeno z důvodu bezpečnosti.
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Fotbalové šatny

Foto tabule u obecního rybníku, realizováno za finanční podpory sdružení obcí Rýmařovska.
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