Zpravodaj obce Lomnice
Vážení spoluobčané,
i přes problémy, které jsou způsobeny nižšími daňovými příjmy do rozpočtu obce,
jež jsou důsledkem pandemie Covid19, se zastupitelstvo obce snaží pokračovat
v připravených projektech. Naše úsilí se občas setká i s neporozuměním občanů, ale
i přesto to nevzdáváme a budujeme dál. Máme již připravenu studii pokračování ve
výstavbě chodníku na „horní konec obce“. Pokud se nám podaří zrealizovat úsek od
zastávky u hřiště po křižovatku na Ryžoviště, můžeme pokračovat ve zpracování
projektové dokumentace další etapy. Věřím, že se nám to společně podaří.
Bezpečnost našich občanů nám není lhostejná.
Přeji vám všem v této těžké „covidové době“ hlavně pevné zdraví.
starostka obce

INFORMACE K PROJEKTŮM OBCE
Pokračování smíšené stezky
Začátkem dubna byly zahájeny práce na dalším úseku Smíšené stezky. Jedná se o
úsek od obchodu Prima po fotbalové hřiště. Stavbu provádí vysoutěžena firma
Kareta s.r.o. z Bruntálu.
Projekt byl ze strany SFDI schválen
dodatečně po navýšení finančních
prostředků pro daný dotační titul.
Celkové vysoutěžené náklady na
výstavbu
smíšené
stezky
jsou
17.709.403,-Kč. Podíl dotace ze
Státního fondu dopravní infrastruktury
je 12.278.511,-Kč. Na krytí vlastních
prostředků akce byla uzavřena smlouva o úvěru s Komerční bankou v celkové výši
3.300.000,-Kč s úrokovou sazbou 1,55%. Úvěr bude splácen do roku 2026. Ostatní
prostředky budou uhrazeny z rozpočtu obce. Stavba bude realizována do konce
října letošního roku.
Prosíme o zvýšenou opatrnost v celém úseku stavby.
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Mokřady a tůňky – (název projektu REALIZACE LBC L7 – I. Etapa)
Výběrové řízení na realizaci
vyhrála firma MODOS spol. s.r.o.
s nejnižší
nabídkovou
cenou
za dílo 1.131.855,94 Kč. Z dotace
Operačního programu životního
prostředí je hrazen 100% podíl na
realizaci. Z vlastních zdrojů je
hrazena administrace projektu.
Celkem bude vybudováno 14 tůní
různých velikostí a hloubky.
Okolní plochy budou osázeny
dřevinami – 150 ks lísky obecné a
20 ks kaliny obecné. Součástí
projektu je i broukoviště jako přirozené útočiště pro hmyz. Tůně vzniknou v dosud
nepřístupné části (bažině) za rybníkem u obecního úřadu. Chceme nám občanům
vybudovat co nejvíce míst k odpočinku a relaxaci, či procházce. Realizace bude
zahájena v srpnu letošního roku s ohledem na biotop a živočichy, kteří se v této
lokalitě nacházejí.

Pokračování výstavby chodníků, smíšené stezky
Zpracovaná a připravená projektová dokumentace na výstavbu III. Etapy (fotbalové
hřiště – křižovatka na Ryžoviště) nebyla z důvodu podaného odvolání společnosti
MicroTeam s.r.o. podána do letošní výzvy Státního fondu dopravní infrastruktury.
K odvolání společnosti MicroTeam s.r.o. probíhá správní řízení. Pokud bude
vydáno stavební povolení, budeme žádat o dotaci v nejbližším vyhlášeném termínu.

Kamerový systém
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pořízení kamerového systému ke
sběrnému dvoru, obecnímu úřadu a multifunkčnímu hřišti u mateřské a základní
školy. Veškeré nahrávky budou pořizovány a používány v souladu se zákonem o
ochraně osobních údajů.
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Bezbariérový obecní úřad
V prostorách bývalého obecního bytu v budově obecního úřadu probíhá
rekonstrukce prostor. Důvodem je vybudování bezbariérového obecního úřadu.
Chceme nám občanům co nejvíce usnadnit přístup na úřad. Předpokládaný termín
otevření nových kanceláří je v květnu 2021.

Poplatky a nájmy v roce 2021
poplatek, nájem
poplatek za svoz komunálního odpadu
- trvale bydlící 660,-Kč/osoba
- občané s úlevou 560,-Kč (dle platné OZV)
- stavba určená k rekreaci 660,-Kč/nemovitost
pronájem popelnice 1ks/150,-Kč
pronájem pozemku dle nájemní smlouvy
poplatek za psa 1/200,-Kč, každý další 300,-Kč
poplatek za psa (osoba starší 65 let) 1/100,-Kč, každý
další 200,-Kč

splatnost do

30. 09. 2021

31. 03. 2021
31. 03. 2021
31. 03. 2021

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.

Vodné a stočné 2021
Cena vodného a stočného na rok 2021 zůstává stejná jako v roce 2020.
- spotřebovaná voda vodné 40,-Kč/m3
- spotřebovaná voda stočné 50,-Kč/m3

Ceník materiálu a služeb
Na 15. zasedání zastupitelstva obce byl schválen nový ceník materiálu a služeb
poskytovaných obcí.
Ceník najdete i na webových stránkách obce.
https://www.obec-lomnice.cz/cenik-materialu-a-sluzeb-obce-lomnice/
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CENÍK MATERIÁLU A SLUŽEB OBCE LOMNICE
popis:

DPH

cena včetně DPH

práce s technikou

traktor + vlek
traktor + mulčovač
traktor + radlice
traktor + štěpkovač
křovinořez

21%
21%
21%
21%
21%

450,-Kč
500,-Kč
500,-Kč
450,-Kč
250,-Kč

PRM (plně rostoucí metry)

jehličnaté - palivo
listnaté - palivo

15%
15%

200,-Kč
400,-Kč

parket
pivní set
stan velký
stan malý

/hod
/hod
/hod
/hod
/hod

20,-Kč ks/den
300,-Kč ks/den
200,-Kč ks/den

TOI - TOI mobilní WC

21%

1.000,-Kč /den

sál pronájem
přísálek pronájem
klubovna pronájem

21%
21%
21%

500,-Kč /den
300,-Kč /den
500,-Kč /den

kopie černobílá A4

21%
21%
21%
21%

2,-Kč
3,-Kč
4,-Kč
6,-Kč

jednostranná
oboustranná
jednostranná
oboustranná

21%
21%
21%
21%

4,-Kč
6,-Kč
8,-Kč
12,-Kč

jednostranná
oboustranná
jednostranná
oboustranná

kopie barevná A4

kopie černobílá A3
kopie barevná A3

laminování A4

19,-Kč

laminování A3

23,-Kč

hlášení místním rozhlasem
svoz TKO podnikatelé

kontejner na odpad

nádoba 110 l
nádoba 1100 l

21%

30,-Kč

21%
21%

2.420,-Kč /rok
24.200,-Kč /rok
80,-Kč /den
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ODPADY
V letošním roce vstupuje v platnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a
navazující metodické pokyny. Nový zákon zavádí postupné navyšování poplatku za
ukládání komunálního odpadu na skládku. A to ze současných 500,-Kč za tunu
uloženého komunálního odpadu na 800,-Kč v roce 2021, v roce 2023 na 1.000,-Kč,
v roce 2025 na 1.500,-Kč až na 1.850,-Kč v roce 2029. Za zvyšováním poplatku
stojí motivace a nastartování recyklačního průmyslu. Ukončení skládkování odpadu
je plánované na rok 2033.
Komunální odpad bude výrazně dražší, a to i přes stanovenou „třídicí slevu“,
kterou mohou obce čerpat. Třídicí sleva bude vztažena k množství odpadů
uložených na skládky za rok a obyvatele. V současnosti je třídicí sleva stanovena na
500,-Kč na osobu, objem odpadu však na osobu nesmí přesáhnout 180 kg za rok.
V současnosti probíhá analýza odpadového hospodářství pro jednotlivé obce
sdružení obcí Rýmařovska a také odpadového hospodářství jako celku pro oblast
Rýmařovska.
Možností, jak motivovat nás občany k třídění odpadů a tím ke snížení komunálního
odpadu, je několik, a to:
- zavedení systému PAYT, tedy platby poplatku za komunální odpad podle
toho, kolik ho občan skutečně vyprodukuje (poplatek se bude odvíjet podle
vyvážené hmotnosti odpadu)
- zavedení systému volby četnosti svozů a počtu vyvážených popelnic
(poplatek se bude odvíjet podle počtu vyvážených popelnic a počtu svozů)
- zavedení sběru pytlovaného plastového odpadu; pytle s vytřízeným plastovým
odpadem budou odváženy ve stanovený den přímo od vaší nemovitosti, cílem
je snížit množství komunálního odpadu
- zavedení komunitní kompostárny
Uvítáme i Vaše názory a podněty, jak motivovat nás občany k důkladnějšímu
třídění odpadů,
a tím přispět ke snížení množství vyváženého komunálního odpadu.
V případě zájmu o tuto problematiku můžete kontaktovat místostarostku obce.

5

Nápojové kartony u nás v obci třídíme do žlutého kontejneru na plast.
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Sčítaní lidu
Jak jistě víte, v současnosti probíhá povinné sčítání
obyvatelstva. Sečíst se musí každý občan České republiky,
který má na území státu trvalý pobyt, i když žije v zahraničí.
Povinnost platí také pro cizince, kteří mají v ČR trvalý nebo přechodný pobyt nad
90 dnů. Vzhledem k tomu, že je vyplnění formuláře povinné, hrozí za nevyplnění
nebo záměrně chybné vyplnění pokuta až 10 tis. korun.
Sečíst se je možno online formou, a to do 11. května. Elektronický sčítací
formulář naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21.
Nabízíme Vám tímto možnost vyplnění elektronického sčítacího formuláře přímo
na obecním úřadě za asistence zaměstnance obce. Je nutné se předem telefonicky
domluvit.
S sebou je nutné přinést občanský průkaz.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a
odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což
jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu (komisaři
zabezpečují jenom distribuci formulářů a nejsou nápomocní s jejich vyplněním).

Platnost OZV o ochraně nočního klidu
Dovolujeme si připomenout všem občanům, aby v neděli respektovali obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2016 o ochraně nočního klidu, kdy nelze provádět veškeré
práce spojené užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na
trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. Berte prosím ohled na své
odpočívající spoluobčany. Všechny platné obecně závazné vyhlášky naleznete i na
webových stránkách obce.
https://www.obec-lomnice.cz/obecni-urad/obecne-zavazne-vyhlasky/

MUDr. Kopřivíková v Lomnici ordinuje
každou lichou středu od 9 - 11 hodin
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Svoz komunálního odpadu
bude probíhat od
5. května 2021,
každý sudý týden ve středu v dopoledních hodinách

Tříkrálová sbírka
Mnohokrát děkujeme všem dárcům. Přestože koledníci na koledu nevyrazili, výše
příspěvku činila 2.635,-Kč. Výtěžek byl předán Charitě sv. Martina se sídlem
v Malé Morávce. Více informací ke konané sbírce naleznete také na
www.trikralovasbirka.cz

Realizované akce obce:
 údržba zeleně na hřbitově a pozemcích obce
 úklid obce a veřejných prostranství
 vyvěšení ptačích budek, poznali jste tu
svou?😊
Děkujme panu Rášovi za výrobu a vyvěšení
dalších kusů ptačích budek.

Plánované kulturní akce:
 Se uskuteční/neuskuteční s ohledem na pandemii, o aktuálních akcích Vás
budeme informovat formou letáků.
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Přivítali jsme nové občánky:




Jindřich Juřík
Jakub Matějček
Adam Zákoutský (omlouváme se za chybné uvedení jména v minulém zpravodaji)
Gratulujeme šťastným rodičům.

Rozloučili jsme se:



Miroslav Zemančík
Martin Šmuk
Upřímnou soustrast pozůstalým.

Nabídka poledního menu s dovozem do Lomnice
Motorest Slunečná z Dětřichova nad Bystřicí nabízí od května
naším občanům rozvoz poledního menu (polévka + hlavní chod)
za cenu 115,-Kč. Rozvoz bude probíhat na předem určené výdejní
místo. Strávnici musí mít nachystané dvě sady jídlonosičů alespoň
o třech patrech. Platba v hotovosti předem vždy s objednávkou na
další týden. Více informací tel. 733 383 029.

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 – duben 2021

Příjemné dny 2021
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Zprávy z lomnické školy a školky
Co je nového v naší
mateřské škole? –
Po Vánocích jsme si
díky bohaté sněhové
nadílce mohli dosyta
užít
sněhových
radovánek, ať už sáňkování nebo bobování, sněhuláků
anebo stavění iglú a tunelů. Vyzkoušeli jsme malování do
sněhu vodovkami a díky mrazivému počasí jsme vytvořili i
ledové ozdoby. Také jsme s pohádkou O Dvanácti měsíčkách
prošli celý rok.
Povídali jsme si o různých povoláních
a mj. jsme si zahráli na pekaře a upekli
křupavé houstičky. Jen se po nich
zaprášilo. Ve druhé půlce února jsme se
začali zabývat čtyřmi živly – ohněm, vodou, vzduchem a
půdou. První – oheň - byl ještě zevrubně prozkoumán ve
školce např. experimenty se sopkou. Bohužel další živly
přišly na řadu už v prostoru on-line, poté co byla školka
kvůli epidemii covid-19
zavřena.
Kolem Velikonoc mohly
děti ze školky pátrat po celé Lomnici po
zatoulaných malovaných vajíčkách a získat tak
sladký dárek . V pondělí 12. 4. se do školky
smí navrátit předškoláci a děti zaměstnanců
zajišťujících chod státu. Ostatním dětem a
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jejím rodičům budeme poskytovat i nadále podporu formou on-line setkání, mailů
s inspiracemi a materiály a doufat, že i ony se brzy budou moci do školky navrátit.

I škola v průběhu třetího čtvrtletí zavřela své brány školákům a s učením jsme se
přesunuli k monitorům, do kuchyní a pokojů v rámci tzv. distanční výuky. Jednou
týdně školáci dostávali do schránek tištěné pracovní materiály, které potom
využívali při on-line lekcích. Na školním výukovém webu měli další doplňkové
aktivity – pro starší děti každý týden kvízové odtajňování známých osobností
s názvem Hádej, kdo jsem, pro mladší děti audio čtení na pokračování z knihy
Hany Doskočilové Kudy chodí malý lev s otázkami k textu nebo přírodovědněvýtvarná aktivita Atlas stromů. V on-line prostředí probíhaly i intenzivní hodiny
individuálního procvičování a doučování. Abychom děti během těchto náročných
dnů „vytáhli“ od počítačů a motivovali je k pohybu venku na vzduchu, naplánovali
jsme pro všechny školáky čtyřtýdenní Pouť za pokladem. Na základě
poskytovaných indicií museli poutníci odhalovat různá místa v Lomnici a plnit
rozmanité úkoly. Mnohdy je hledání lístečků nebo samotné úkoly dovedly i
potrápit, ale všichni hledači bojovali urputně a
téměř všem se podařilo úspěšně dospět do
úplného cíle a mohou se těšit po návratu do
školy na svůj vytoužený poklad . Moc nás také
potěšilo urputné zapojení i našich přespolních
školáků – palec nahoru!

Všem rodičům, babičkám, dědům, tetám a
strejdům
vyslovujeme za celý
tým ZŠ i MŠ velké
uznání za zvládání
nelehkých situací a
výzev spojených s pandemií, podporu dětí při
distančním vzdělávání i průběžnou komunikaci a
spolupráci s námi. Velmi si toho vážíme.
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Od pondělí 12. 4. se těšíme na školáky už opět „naživo“. Návrat do školy i školky
provází hygienická opatření, která už známe z podzimu, a k nim přibude ještě
povinné pravidelné testování dětí i zaměstnanců neinvazivními antigenními testy.
Snad i tuto „novotu“ zvládneme a pustíme se společně s dětmi do práce i zábavy
s novou chutí.

A co nás čeká?
 1. – 30. 4. Zápis do 1. ročníku ZŠ (bezkontaktním způsobem, informace na
www.skolalomnice.cz)
 2. – 16. 5. Zápis do MŠ (bezkontaktním způsobem, informace na
www.skolalomnice.cz)
Pokojné a nadějeplné dny probouzejícího se jara přeje a na setkávání se za tým
školy těší
Mgr. Lucie Mrtvá

www.skolalomnice.cz

FB! https://www.facebook.com/MontessoriLomnice/
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