Lomnický zpravodaj
č. 7
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
rozzářila se okna našich domů a stromečky ve Vašich zahradách nastává čas adventní – čas radostného očekávání a těšení se na
Vánoce. Z rádia se ozývají vánoční písně, my pečeme, uklízíme,
balíme dárky a připravujeme se na nejkrásnější svátky v roce.
Dovolte mi, abych Vám všem popřála klidné a pokojné Vánoce a
hodně zdraví a štěstí do nového roku.
Informace z Obecního úřadu
Vyzýváme všechny občany, kteří 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:
poplatek za svoz komunálního odpadu
- trvale bydlící 500,-Kč/osoba
- trvale bydlící - důchodci 400,-Kč/osoba
- stavba určená k rekreaci 500,-Kč/nemovitost
poplatek za psa 1/150,-Kč, každý další 225,-Kč
poplatek za psa - důchodci 1/75,-Kč, každý další 100,-Kč
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Zastupitelstvem obce byl schválen nový řád pohřebiště, ve zkrácené
verzi bude na vývěsce u kostela a v plné znění na webových
stránkách obce.
Obec zakoupila nový stůl na stolní tenis „v zelené“ máme již stoly
dva – v případě zájmu o hru či turnaj, můžete kontaktovat
pracovníky obecního úřadu.
Vývoz fekálií do obecní čistírny odpadních vod
V případě, kdy bude po vypuštění fekálií z cisterny do obecní
čistírny zjištěno ucpání sběrných košů (papírovými plenami,
vlhčenými ubrousky) bude k ceně za uložení fekálií, účtována
částka za čištění sběrných košů a vývoz nahromaděného odpadu ve
výši nákladů spojených s odstraněním. Proto doporučujeme u
ukládání fekálií do obecní ČOV osobní účast.
Sběrný dvůr
Prosíme občany, aby neukládali ojeté pneumatiky před sběrný
dvůr. Obec není schopna zajistit likvidaci tohoto odpadu. Nejbližší
sběrný dvůr pro odběr pneumatik je v Bruntále.
Změna provozu pošty od 1. 11. 2017
pondělí, středa - 8:00-10:30
úterý, pátek 14.00 – 17:00
čtvrtek 14:00- - 15:30
Informace k žádostem o dotaci
Šatny u fotbalového hřiště

Přípravné stavební práce byly provedeny dle dílčích poptávek za
odborného dozoru firmy USCHEMER s.r.o. V současné době
probíhají výkopové a zednické práce, osazení jímky a příprava
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elektro a vodo instalace tak, aby mohly být v prosinci osazeny
kontejnery.
Na dodávku kontejnerů byla vybrána firma Prostr trading, s.r.o.
Cena kontejnerů 839 600,- bez DPH, osazení a montáž kontejnerů
proběhne do konce prosince.
BMX dráhy

Jedná se o vybudování dráhy pro kola. Dráha by měla být umístěna
vedle vybudovaného dětského hřiště v Lomnici. V současné době se
zpracovává projektová dokumentace a je hledán vhodný dotační
titul, který by pomohl výstavbu zafinancovat.
Oprava místních komunikací

Pro přípravu a podání do vyhlášených dotačních titulu je zapotřebí
připravit pasport místních komunikací, který byl zadán
k vypracování.
V lednu bude podána žádost o opravu místní komunikace od čísla
popisného 109,110,194. V současné době se zpracovává projektová
dokumentace a připravují se podklady pro podání žádosti.
Revitalizace rybníku u obecního úřadu

Je připravena projektová dokumentace a čekáme na vyhlášení
vhodného dotačního titulu.
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Hravý les v Tylově

Ve spolupráci s dětmi z místní ZŠ a MŠ vznikl projekt hravého lesa
v Tylově. Děti se podílely na ztvárnění a vybrali název. Je
připravována projektová dokumentace a žádost bude podána do
vyhlášené výzvy ministerstva pro místní rozvoj.
Situační návrh zpracovaný firmou Strommy s.r.o.
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Smíšená stezka
„Smíšená stezka a chodník – II. etapa A“ (obecní úřad – Tylov)
Byl vydán kolaudační souhlas, akce byla dokončena
„Smíšená stezka a chodník – II. etapa B“ (autobusový záliv v Tylově
a chodníky po obou stranách v Tylově)
Výstavba byla dokončena, probíhá kolaudační řízení.
„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.
Projekty realizované za podpory sdružení obce Rýmařovska
Vybudování zpevněných ploch pod kontejnery na tříděný odpad – z projetu
sdružení obcí Rýmařovska - Zpracovává se projektová dokumentace
Vybudování rozcestníků a foto panel s motivem vodníka, který bude
umístěn k rybníku u OÚ z projektu sdružení obcí Rýmařovska
Byla podepsána veřejnoprávní smlouva a zaplacen poplatek ve výši doplnit

Menší akce:
 umístění nových pouličních osvětlení
 oprava komunikace do Tylova
Menší svépomocné akce obc:






oprava mostků pro pěší Tylov a Lomnice
kosení a úklid veřejných prostranství v obci
údržba zeleně, údržba hřbitova
práce v obecních lesích
úklid hřbitova
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 výsadba růží u památníků 1. světové války (Lomnice u „zelené“,
Tylov)
Připravujeme
3.12. Rozsvícení Vánočního stromu
9.12. Mikulášská besídka ve spolupráci s TJ Sokol a ZŠ a MŠ
15.12. Vánoční jarmark
28.12. Vánoční koncert
Navždy jsme se rozloučili s těmito občany
Eva Vychodilová
Václav Vychodil
Josef Kolařík
Jiřina Šelmeciová
Leopold Pospíšil
Přivítali jsme nové občánky
Ella Hanáčková
Sebastián Galleani
Matyáš Pastyřík
Dominika Haničincová
Emily Kašparová
Elena Machalová
Gratulujeme tímto šťastným rodičům.

Fotogalerie:
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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 – listopad 2017
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