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Wszystkim członkom należy się podziękowanie.

W niedzielę 27.3.2016 każdy zainteresowany mógł obejrzeć w hotelu pod
Akacjami przedstawienie wielkanocne pt. „Piąte koło“ autora Władysława Młynka
wystawione przez członków MK PZKO Dolna Łomna.

O kulturní program se postarali členové PZKO, kteří v hotelu Pod Akáty
předvedli divadlo „Piąte koło“ , jehož autorem je p. Władysław Młynek
a režisérem Roman Niedoba. Srdečné poděkování za vynaložené úsilí a nevšední
kulturní zážitek si zaslouží: Zdeněk Mruzek, Bogdan Mruzek, Mariola Bocek, Adam
Kolasa, Josef Szkandera.
OÚ Dolní Lomná

Fa Manlomka přichystala ukázky pletení karabáčů, řezbářské práce,
výstavu velikonočních výrobků a tradic a chutného občerstvení – placky, koláče,
čaj, káva, medovina, za což děkujeme.

Ve dnech 21.3. - 28.3.2016 připravila fa Manlomka v Lomňanském muzeu
velikonoční výstavu. Byl to nevšední zážitek, plný inspirací a nápadů, jak si
zpříjemnit jedny z nejkrásnějších svátků v roce, kterými jsou Velikonoce.
S přicházejícími jarními dny a probouzející se přírodou navodí v každém v nás
začátek něčeho nového, krásného, čistého.

Zpravodaj obce Dolní Lomná – Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej
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Daň ze záv. činnosti
Daň z příjmu z podnikání
Daň srážková
Daň z příjmu právn.osob
Daň z příjmu obce
Daň z přidané hodnoty
Popl.za odvod ze ZPF
Popl.za odvod ze LPF
Poplatek ze psů
Rekreační poplatky
Popl.z ubyt.kapacity
Poplatek za veř. prostr.
Poplatek ze vstupného
Odvod z loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinvestiční dotace kraj
Dotace – Úřad práce (VPP)
Dotace na školství (Město
Jablunkov)
Dotace INV - Dolní Lomná,
lokalita Závodí –
bezbarierová trasa
Příjmy –
naučná stezka Mionší
Plužení
Vrátka odpisy ZŠ
Příjmy knihovna
Ostatní záležitostí kultury
Inzerce zpravodaj
Příjmy prodej pohlednic
Příjmy – víceúčelové hřiště
Pronájem pozemků
Pronájem kempu
Nájemné byty

Druh příjmů

15 000,00
5 000,00
224 184,00
700,00
40 000,00
6 000,00
1 000,00
30 000,00
1 200,00
60 000,00
220 800,00

2212
3113
3314
3319
3349
3399
3412
6171
3429
3612

486 000,00

190 000,00

1 200 000,00
500 000,00
110 000,00
1 400 000,00
193 000,00
3 450 000,00
4 000,00
1 000,00
15 300,00
120 000,00
58 000,00
2 000,00
2 000,00
22 000,00
14 000,00
660 000,00
158 400,00
422 500,00

Provizorium

2143

4223

4121

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1335
1341
1342
1345
1343
1344
1351
1361
1511
4112
4116

Paragraf
- Položka

Příjmová část

5 000,00
224 184,00
700,00
40 000,00
6 000,00
1 000,00
30 000,00
1 600,00
60 000,00
220 800,00

15 000,00

459 500,00

182 400,00

1 200 000,00
500 000,00
110 000,00
1 400 000,00
292 410,00
3 450 000,00
4 000,00
1 000,00
16 200,00
120 000,00
58 000,00
2 000,00
2 000,00
22 000,00
14 000,00
660 000,00
158 400,00
422 500,00

Rozpočet

ČT2 v sobotu 30. dubna.
Jarmila Kantorová,
předsedkyně Matice slezské

Část dokumentu byla natáčena také v Dolní Lomné. Pořad bude uveden na

Česká televize připravila pořad "Folklorika" na téma Slezská beseda.

Více na www.kst-dolnilomna.cz
Za KST Dolní Lomná – Pawlowski Roman

Přípravu na příští ročník soutěží 2016 -2017 bude zahájen 2. srpna 2016.

Na závěr sezony byl 2. dubna odehrán přebor KST Dolní Lomná jednotlivců
za účasti 13 hráčů, systémem „ každý s každým“. Po vyrovnaných a urputných
bojích první místo vybojoval Kantor Tomáš, na druhém místě skončil Kantor Jan
a třetí místo vybojoval Mgr.Gruszka Jan.

„A“ družstvo obsadilo v okresním přeboru 9. místo a sestupuje do nižší soutěže –
okresní soutěže 1. třídy.
„B“ družstvo skončilo páté v okresní soutěži 2. třídy.
„C“ družstvo obsadilo v okresní soutěži 4. třídy 6. místo a také zachovalo
příslušnou okresní třídu.

19. března „A“ družstvo podlehlo Sokolu Skalice 4 : 10 . Čestné body
vybojovali – Kantor Jan a Tomáš po 1,5 ; Ing. Šigut 1.
„B“ družstvo podlehlo Sokolu Skalice „B“ 8 : 10. Bodovali – Dacho, Kantor Josef,
Pawlowski a Szotkowski – všichni po 2 body.
To byly poslední zápasy soutěžního ročníku 2015 – 2016. Naše družstva se
v konečných tabulkách umístila následovně :

14. března „C“ družstvo své poslední utkání hrálo v Milíkově a po
dramatickém průběhu nakonec zvítězilo 10 : 8. Body vybojovali Klus Roman 4
(nejlepší hráč utkání) ; Szotkowski a Dacho po 3.

„C“ družstvo hrálo s TŽ Třinec „F“ nerozhodně 9 : 9. Remízové body vybojovali –
Ing. Rusnok 3,5 ; Klus Roman 2,5 ; Bloudek 2 ; Lisztwan 1 bod.
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Příspěvek – ČSV Dolní Lomná
Příspěvek – ČRS z.s.,
MO Jablunkov
Naučná stezka Mionší,
Doprovodná infrastruktura
MK - opravy, plužení,
aut.čekárny
Rekonstrukce MK
(dokončení) – Jestřábí (LČR),
Firůvka, Smyrečí, Filipek 250
Cyklostezka údolím Lomné
I.etapa
Cyklostezka údolím Lomné
II.etapa

Druh výdajů

Nájemné nebyt.prostory
Veřejné osvětlení
Nájemné hotel
Nájemné CHB, zálohy na
teplo, peč.služ.
Úroky z účtů
Vodné občané
Vodné podn.subjekty
Stočné občané
Stočné podn. subjekty
Motivační program
ELEKTROWIN
Příjmy za tříd.odpad
Úroky TKO
Příjmy z prodeje popelnic
Příjmy TKO občané
Příjmy TKO rekr.chaty
Příjmy TKO podn.subjekt
Kopírování
Celkové příjmy
Financující operace
Počáteční zůstatek
CELKEM

2219

2219

2212

2212

180 000,00

10 000,00

1 044 900,00

180 000,00

150 000,00

0,00

1019
2143

5 000,00

Provizorium
1019

Paragraf
- Položka

Výdajová část

721 586,00
12 032 170,00

45 000,00
300,00
3 000,00
343 000,00
112 500,00
110 000,00
1 000,00
11 310 584,00

3723
3722
3722
1340
1340
3722
6171

8115

1 000,00

2 000,00
186 000,00
50 000,00
10 500,00
10 000,00

6310
2310
2310
2321
2321
3721

409 300,00

50 400,00
4 500,00
360 000,00

4351

3613
3631
3639

180 000,00

10 000,00

1 000 000,00

180 000,00

150 000,00

1 000,00

5 000,00

Rozpočet

1 797 300,00
13 197 594,00

45 000,00
300,00
3 000,00
343 000,00
112 500,00
110 000,00
1 000,00
11 400 294,00

1 000,00

2 000,00
195 500,00
61 600,00
13 000,00
10 500,00

409 300,00

50 400,00
3 500,00
360 000,00
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Cyklostezka údolím Lomné
III.etapa
Dolní Lomná, lokalita Závodí
– bezbarierová trasa
Dolní Lomná, lokalita Závodí
– bezbarierová trasa –
II.etapa
Dolní Lomná, lokalita Zátoka
a Jestřábí – bezbarierová
trasa
Příspěvek MS kraj Ostrava –
zajištění dopravní obslužnosti
Vodojem Novina
Vodní zdroj Jestřábí
Vodovodní přípojka Severka
Čistírna odpad. vod Řeka
Čistírna odpad. vod Jestřábí
Kanalizační přípojky – stoka 3
Kanalizace Závodí
Příspěvek MŠP
Příspěvek ZŠP
Příspěvek ZŠČ
Půdní vestavba – ZŠ a MŠ
Dolní Lomná 149
Knihovna
Kronika
Muzeum, vozatajské závody,
jarmark
Zpravodaj a int.stránky obce
www stránky obce
Sbor pro občanské záležitosti
Příspěvek - Matice slezská
Příspěvek - MS PZKO Dolní
Lomná
Příspěvek - Občanské
sdružení Koliba
Víceúčelové hřiště – provozní
náklady
Příspěvek – TJ Dolní Lomná
Příspěvek – Klub stolního
tenisu Dolní Lomná

3419

3419

3412

3319

3319

3349
3349
3399
3319

3319

3314
3319

3113

2310
2310
2310
2321
2321
2321
2321
3111
3113
3113

2221

2219

2219

2219

2219

31 500,00

48 000,00

30 000,00

3 000,00

50 000,00

68 000,00
30 000,00
70 000,00
40 000,00

50 000,00

38 000,00
10 000,00

0,00

116 000,00
0,00
0,00
130 000,00
1 300,00
0,00
500 000,00
24 000,00
255 000,00
738 180,00

72 200,00

0,00

400 000,00

50 000,00

0,00

31 500,00

48 000,00

30 000,00

3 000,00

91 000,00

68 000,00
30 000,00
70 000,00
50 000,00

50 000,00

38 000,00
10 000,00

180 000,00

116 000,00
88 200,00
15 000,00
130 000,00
1 300,00
0,00
500 000,00
24 000,00
255 000,00
738 180,00

72 200,00

134 000,00

133 000,00

50 000,00

133 000,00

Odkládá

N e s ch v a l u j e

Ukládá

Pavel Boháč
místostarosta obce

12. března 2016 na domácích stolech „B“ družstvo porazilo Sokol Dobrá
„B“ 10 : 8. Vítězné body vybojovali – Szotkowski Jan ( nejmladší hráč KST - 12 let)
-3 body; Ramšák a Pawlowski po 2,5; Dacho 2 body.

Renata Pavlinová
starostka obce

17/706 Zajistit jednotný systém svozu odpadu na území na území obce Dolní Lomná
Odp.: p.Czudková Marie
Termín: příští zasedání zastupitelstva obce
17/707 Odstranit sloup elektrického vedení na pozemku p. Filipka
Odp.: SDH Dolní Lomná
Termín: příští zasedání zastupitelstva obce
17/708 Sjednat schůzku ohledně stavby „Cyklostezka údolím Lomné - III. etapa“ – úsek
č. 8 s p. Fuskem, p. Dubovým, p. Filipem, p. Boháčem, p. Kawulokem
Odp.: členové ZO
Termín: 4/2016
17/709 Sjednat schůzku s p. Pniokovou (CHKO) ohledně pozemku p.č. 1233/61 –
(p. Martynek)
Odp.: p. Halina Zielinová
Termín: příští zasedání zastupitelstva obce
17/710 Požádat projektanta o rozšíření stavby skladu nářadí
Odp.: p. Renata Pavlinová, starostka obce
Termín: příští zasedání zastupitelstva obce
17/711 Požádat p. Rathouského o zpracování návrhu na stavbu odpočivek
Termín: příští zasedání zastupitelstva obce
Odp.: p. Zielinová Halina
17/712 Požádat o zavedení WiFi do areálu „Stezka zbojníků“
Odp.: p. Zielinová Halina
Termín: příští zasedání zastupitelstva obce

VI.

17/705 Žádost o realizaci akce „Miyszani łowiec 2016“ – Spolek Koliba Košařiska ve
spolupráci s Obcí Dolní Lomná

V.

17/704 Žádost o koupi obecního pozemku - MUDr. Pavel Martynek

IV.

Určuje

B ere na v ědo mí

17/695 Zprávu o kontrole plnění usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce
17/696 Návrh vedení trasy „Cyklostezka údolím Lomné – III. etapa“
17/697 Darovací smlouvu pozemku p.č. 2475/1 k.ú. Dolní Lomná do majetku Obce Dolní
Lomná – účelová komunikace Války (nejedná se o místní komunikaci)
17/698 Stanovisko Matice slezské - rekonstrukce parkoviště u restaurace Mánes
17/699 Žádost o pronájem nebo odkup pozemku pro biblický park – Muzeum Bible,
Jablunkov
17/700 Poskytnutí dotace na akci „Územní plán Dolní Lomná“ - Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR
17/701 Smlouvu o právu provést stavbu č. FM/26/r/2016/Koc ke stavbě „Dolní Lomná
lokality „Zátoka“ a „Jestřábí“ – bezbariérová trasa pro pěší“ – SS MSK
17/702 Informace o záměru stavby „Sociálně-provozní zázemí u muzea“
17/703 Informace o stavbě přírodního koupacího biotopu

III.

17/692 Zapisovatelku p. Halinu Zielinovou
17/693 Ověřovatelé zápisu p. Pavel Boháč, p. ing. Marek Jachnicki
17/694 Návrhovou komisi ve složení p. Miroslav Stefek, p. Alois Kawulok, p. Ivan Kluz

II.

17/680 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolní Lomná pro NIPPON JUJITSU
/JŰJUTSU/ CZECH REPUBLIC ASSOCIATION, o.s. ve výši 32 000,- Kč
17/681 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolní Lomná pro Občanské
sdružení SSK Dolní Lomná ve výši 15 000,- Kč
17/682 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolní Lomná pro Občanské
sdružení Ski Mosty ve výši 1 000,- Kč
17/683 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolní Lomná pro Konvent sester
Alžbětinek ve výši 3 000,- Kč
17/684 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolní Lomná pro Český svaz
ochránců přírody, ZO Nový Jičín ve výši 1 000,- Kč
17/685 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolní Lomná pro Klub důchodců
Dolní Lomná ve výši 20 000,- Kč
17/686 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolní Lomná pro Sbor
dobrovolných hasičů Dolní Lomná čp. 185 ve výši 10 000,- Kč (příspěvek pro
kroužek mladých hasičů)
17/687 Návrh rozpočtu na rok 2016 ve výši 110 000,- Kč – pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů
17/688 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolní Lomná pro Slezskou
Diakonii Dolní Lomná ve výši 1 000,- Kč
17/689 Žádost o neinvestiční dotaci na kanalizační přípojky – Moravskoslezský kraj
17/690 Žádost o poskytnutí dotace z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ – ¨
Pořízení nového dopravního automobilu – Ministerstvo vnitra ČR
17/691 Instalaci 2 sloupů veřejného osvětlení v areálu Matice slezské
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komunální odpad
tříděný odpad
Ochrana přírody a krajiny –
příspěvek ZO ČSOP
Údržba majetku obce
Veřejně prospěšné práce
Chráněné byty D.L.provoz.náklady
Příspěvek – Slezská diakonie
Jednotka Sboru
dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů
(příspěvek pro kroužek
mladých has.)
Obecní zastupitelstvo
Správa OÚ
z toho: Sociální fond – odvod
ve výši 3% z hrubých mezd
Služby pen.ústavů
Daň z příjmu obce
Pojištění majetku

nebezpečný odpad

Příspěvek – NIPPON JUJITSU
Horní Lomná
Příspěvek – Občanské
sdružení SSK Dolní Lomná
Příspěvek – Občanské
sdružení SKI Mosty
Kemp
Ostatní zájmová činnost
a rekreace – Kupní sml.
České dráhy
Přísp.Konvent s.Alžbětinek
Byty
Nebytové prostory
Veřejné osvětlení
Územní plán
Obce Dolní Lomná
Hotel Pod akáty
Příspěvek pro občany
na výměnu kotlů
Odpadové hospodářství :

16 000,00
193 000,00
55 000,00

58 500,00

6330
6310
6310
6320

908 000,00
1 492 000,00

10 000,00

107 000,00

0,00

361 000,00

330 000,00
422 500,00

6112
6171

5512

5512

4359

4351

3745
4222

1 000,00

454 300,00
95 500,00

3722
3723
3741

65 000,00

0,00

30 000,00

291 000,00

3 000,00
20 000,00
3 000,00
164 000,00

0,00

3 000,00

1 000,00

15 000,00

32 000,00

3721

3699

3639

3635

3523
3612
3613
3631

3429

3429

3419

3419

3419

16 000,00
292 410,00
57 000,00

58 500,00

950 000,00
1 692 000,00

10 000,00

110 000,00

1 000,00

361 000,00

330 000,00
422 500,00

1 000,00

454 300,00
95 500,00

65 000,00

100 000,00

30 000,00

291 000,00

3 000,00
68 100,00
3 000,00
227 000,00

1 597 000,00

3 000,00

1 000,00

15 000,00

32 000,00

6409/5901

veřejné tábořiště na pozemcích parc.č. 48/5, 45/6, 45/3, 62/2, 63
zapsaných na listu vlastnictví 608 pro katastrální území a obec Dolní
Lomná

ZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍHO MAJETKU:

4) Bližší informace a podklady ke zpracování podnikatelského záměru poskytne
OÚ po předchozí telefonické dohodě.

3) Nabídky s uvedením odbornosti, přehledu praxe a podnikatelský záměr
můžete předkládat do 31.5.2016 na adresu Obecního úřadu Dolní Lomná, Dolní
Lomná 164, 739 91 nebo osobně na podatelnu OÚ Dolní Lomná.

2) Výše ročního nájemného (minimálně 60 000,- Kč).

1) Záměr pronájmu od 1.11.2016

-

12 212 390,00
985 204,00
13 197 594,00

9 766 580,00
2 265 590,00
12 032 170,00

Renata Pavlinová, starostka obce

20 000,00

20 000,00

6399

329 200,00
10 000,00
20 000,00
111 000,00
188 200,00
20 000,00

329 200,00
10 000,00
20 000,00
111 000,00
188 200,00
20 000,00

2310
2310 (1)
2310 (2)
2310 (3)
2310 (4)
6399

Obec Dolní Lomná v souladu s § 39 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších změn zveřejňuje

V Dolní Lomné 30.3. 2016

60 Vodní hospodářství
vodovod Mlýny
vodovod Ondráše
vodovod Křínov
vodovod Jestřábi
61 Příspěvek Klubu Důchodců
Vlastní daňová povinnost,
62
nadměrný odpočet
Celkem
63 Ostatní výdaje
CELKEM

17/670 Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p., číslo 98270200-0008/2016,
s účinností od 1.7.2016
17/671 Obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Lomná č 1/2016 o místním poplatku za
provoz systému shormažďování sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
17/672 Kupní smlouvu o prodeji nemovitých věcí Českých drah (Č.j. 60429/06-O32):
p.č.st. 913 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 132 m2 včetně budovy bez
čísla popisného/čísla evidenčního,
p.č. st. 725 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2 včetně budovy č.e. 21,
p.č. st. 726 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2 včetně budovy č.e. 22,
p.č. st. 727 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2 včetně budovy č.e. 23,
p.č. st. 728 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2 včetně budovy č.e. 24,
p.č. st. 729 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2 včetně budovy č.e. 25,
p.č. st. 730 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 včetně budovy
č.e. 111,
p.č. st. 731 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m2 včetně budovy č.e.112,
p.č. st. 732 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m2 včetně budovy
č.e. 113,
p.č. st. 733 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2 včetně budovy
č.e. 114,
p.č. st. 734 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 včetně budovy
č.e. 115,
p.č. 418/5 - ostatní plocha o výměře 2 061 m2,
p.č. 418/7 - ostatní plocha o výměře 3 989 m2, vše v katastru nemovitostí obce
Dolní Lomná a katastrálním území Dolní Lomná včetně všech
součástí a příslušenství do majetku Obce Dolní Lomná s tím, že
způsob zaplacení sjednané kupní ceny ve výši 1 597 000,- Kč je
předmětem zvláštní dohody o advokátní úschově peněz
17/673 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolní Lomná pro Český svaz
včelařů, základní organizace Dolní Lomná ve výši 5 000,- Kč
17/674 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolní Lomná pro MO Českého
rybářského svazu Jablunkov ve výši 1 000,-Kč
17/675 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolní Lomná pro Matici slezskou,
místní odbor Dolní Lomná ve výši 50 000,- Kč
17/676 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolní Lomná pro MS PZKO,
Dolní Lomná ve výši 91 000,- Kč
17/677 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolní Lomná pro Koliba občanské
sdružení Košařiska ve výši 3 000,- Kč
17/678 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolní Lomná pro Tělovýchovnou
jednotu Dolní Lomná ve výši 48 000,- Kč
17/679 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolní Lomná pro Klub stolního
tenisu Dolní Lomná ve výši 31 500,- Kč

S chvaluje

17/660 Rozpočet obce Dolní Lomná na rok 2016 ve výši 13 197 594,- Kč v příjmové
i výdajové části se zapojením počátečního zůstatku
17/661 Výsledky provedených inventur majetku obce a příspěvkových organizací
k 31.12.2015
17/662 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci
projektu „Vozatajské závody“- Hejtman MSK
17/663 Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti
speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací s Městem
Jablunkov
17/664 Zařazení pozemků p.č. 1218/5, 1229/8, 1233/61, 1233/62, 1233/69, 1233/49,
618/23, 618/22, 618/6 vše v k.ú. Dolní Lomná, do nového územního plánu obce
pro stavbu rodinných domů
17/665 Přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 5 000,- Kč pro MŠ a 5 000,- Kč
pro ZŠ – Základní škola a Mateřská škola Dolní Lomná 149, příspěvková
organizace
17/666 Vyhlášení výběrového řízení na pronájem obecního majetku - veřejné tábořiště
na pozemcích parc. č. 48/5, 45/6, 45/3, 62/2, 63 k.ú. Dolní Lomná zapsaných na
listu vlastnictví 608 pro katastrální území a obec Dolní Lomná od 1.11.2016
17/667 Návrh rozpočtu na rok 2016 ve výši 24 000,- Kč – Mateřská škola – Przedszkole
Dolní Lomná 70
17/668 Návrh rozpočtu na rok 2016 ve výši 255 000,- Kč – Základní škola s polským
jazykem vyučovacím Dolní Lomná 70
17/669 Návrh rozpočtu na rok 2016 ve výši 733 180,- Kč – Základní škola Mateřská
škola Dolní Lomná 149, příspěvková organizace

17/659 Předložený program 17. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lomná

I.

Zastupitelstvo obce Dolní Lomná

17. zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.3.2016
konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolní Lomné

/Z łomniańskiej doliny, str. 72 – 73, kráceno, překlad H. Hentz, M. Křenková/

Horalé znehybněli, sundali pokorně pokrývky z hlav a začali odříkávat
modlitby. Hodně jich pokleklo do sněhu. Hněv a bojovnost opustily obě bojující
strany a když vyzvánění úplně ustalo, horalé se pokojně rozešli do svých domovů,
jen malá hrstka se vrátila do krčmy.

Sobota

21.5. 2016

-

Jestřábí
Řeka (Mánes)
Mlýny

Stanoviště kontejnerů

Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.1

1

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

(2)

(1)

Úvodní ustanovení
Obec Dolní Lomná touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

Čl. 1

Zastupitelstvo obce Dolní Lomná se na svém zasedání dne 30.3.2016
usnesením č. 17/671 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a §
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Den

Datum sběru

Kontejnery budou přistaveny v sobotu v 7.00 hod., svoz plných kontejnerů
proběhne v 17.00 hodin.

3

2

x

x

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně.

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky pobývá na území České republiky přechodně po
dobu delší 3 měsíců,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
na dobu delší než 90 dnů,

1. která má v obci trvalý pobyt,

fyzická osoba,

§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za
fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit
vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob,
jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a
data narození osob, za které poplatek platí.3

x

x

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:

Poplatník

Čl. 2

„Nemluv a marš zvonit!“ křikl kněz.
Kostelník chvatně vyběhl do věže. Když se
rozhoupal velký zvon a začal důstojně vyzvánět
bim, bam, bim, bam na Anděl Páně, bitka dole
rázem ustala.

„Velebný pane“, lape po dechu
kostelník, „je teprve půl dvanácté, času dost!“

Kněz přikazuje: „Jano, rychle jdi zvonit!“

„Velebný pane, před krčmou se perou, ještě si rozmlátí lebky!“

Kostelník chtěl jako poloúřední osoba obě strany nějak zklidnit, ale dostal
to jak od jedněch, tak od druhých. S oteklou tváří si běžel postěžovat faráři.

Nakonec se všichni vyrojili před krčmu. Bylo tu více místa a větší pole
působnosti. V mžiku rozebrali plot kolem krčmy a všichni se zuřivě oháněli latěmi.
Naštěstí byly napůl shnilé, takže se snadno lámaly na tvrdých palicích a mohutných
ramenech horalů, aniž někomu výrazněji ublížily.

Bitka, která se náhle strhla, začala zcela nevinně. Fojt, kterému druhý radní
něco vyčetl, udeřil svého rivala holí po hlavě. Potom se chytili pod krkem, svalili se
na podlahu, začali se po ní válet, a přitom bezhlavě jeden druhého dusili. Podnapilí
chlapi ihned přispěchali na pomoc. Jedni se postavili na stranu fojta, druzí na
stranu radního. Začali se pošťuchovat, ohánět holemi a židlemi. Ženské s vřískotem
vyskakovaly rozbitými okny.

Den výplaty býval v horách takový poloviční svátek, den odpočinku
a možnosti se pořádně opít. A tak po výplatě krčmu málokdo opustil, téměř všichni
zůstali na místě. Začalo se pít na doraz. Pozvolna přicházely do krčmy i ženské, aby
si také trochu daly, a nebo odvedly své chlapy domů.

Nu, ta výplata, o níž je řeč, proběhla velmi rychle. Úředník, který se
dostavil, vyplácel a srážel sumy za různé věci. Je jasné, že největší srážky putovaly
do kapsy hospodského. Hodně chlapů nedostalo nic. Ale ty hospodský utěšoval, že
mohou pít dál na sekyru, protože on není bez srdce a každému přeje.

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční
nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného
domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným
číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba
umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo
popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis
umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci
poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu
Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.4

x

x

x

/Jan Korzenny/

Jednou se mzdy vyplácely ve Staré krčmě pod kostelem. Vymohl si to
u vedení lesů hospodský, jemuž lesní dělníci dlužili nějaké peníze za útratu. Neboť
tak bývalo v našich horách; pilo se nad míru, do němoty, kvůli bídě i neuvěřitelné
dřině, jen aby se na chvíli zapomnělo na ten neutěšený život. Když ale pochybělo
peněz, hospodský rád půjčoval a dluhy si zaznamenával – samozřejmě s úrokem.
Často tam pro jistotu něco dopsala i hospodská. Není divu, že pak šlo jedno
hospodářství za druhým na buben. Za babku je získával hospodský a postupně se
stával největším pánem v obci.

***

Zvon budil, svolával k modlitbě, do práce i k odpočinku. Vyzváněl, když
někdo zemřel, alarmoval v případě požárů nebo povodní. Patřil k nejcennějšímu
inventáři ve vsi. Bývalo zvykem, že v době vyzvánění horalé přerušovali práci
a pokud byli někde venku, sundávali pokrývku hlavy, vstávali a nebo klekali
a pokorně se pomodlili. Když jim v době válek zvony zabavili, složili se na nové, na
ně peněz nelitovali. Se zvonem je spjat i příběh z meziválečných let.

5

4

x

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy
pro doručování.

x

Kolektiv pedagogů ZŠ Dolní Lomná

Zvony hrály vždy v životě beskydských horalů velkou roli. Všude tam, kde
nebyly kostely, se umisťovaly úhledné věžičky se zvony na nově vybudované školy.
Ačkoli to stálo dost peněz, horalé rádi přispěli, neboť ty zvony potřebovali. Zvonilo
se na nich ráno, v poledne a večer k modlitbě Anděl Páně. Hodinky byly tehdy
velkou vzácností, lesní dělníci je nevlastnili vůbec. Při zpracovávání dřeva na
vzdálených horských svazích se řídili výlučně bitím zvonů.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento
poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok
na osvobození nebo úlevu od poplatku.

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5

Ohlašovací povinnost
x

Čl. 3

S tímto nelehkým úkolem nám už několik let pomáhají velitel místního
hasičského sboru pan Martin Tomica a jeho kolega pan Jan Gorzolka v rámci
preventivního programu Hasík, určeného žákům 2. ročníku. Děti navštěvující
školní družinu absolvovaly dne 7. 4. program, věnovaný zdravovědě a poskytování
první pomoci. Chtěli bychom všem zúčastněným touto cestou za jejich záslužnou
činnost poděkovat a popřát hodně zdaru v dalších podobných aktivitách.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1
nebo v odst. 2 tohoto článku, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla,
nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

x

§ 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je splatný
jednorázově nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku.

x

6

Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky je splatný ve
dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.4. a do 30.9. příslušného
kalendářního roku.

x

Splatnost poplatku

Čl. 5

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny
umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu,
vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně
v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný
stav k poslednímu dni tohoto měsíce.6

(3)

z částky 449,00 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na
základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a
kalendářní rok.

x

Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je
obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

z částky 51,00 Kč za kalendářní rok a

x

Sazba poplatku činí 500,00 Kč a je tvořena:

(2)

(1)

Sazba poplatku

Čl. 4

I v letošním roce nezapomínáme na poučení našich žáků o krizových
situacích, se kterými se mohou ve svém životě setkat. Nebezpečí úrazu, požáru,
dopravní nehody či jiné nezvyklé a rizikové situace je třeba dětem preventivně
přibližovat a na modelových příkladech je učit, jak se v dané situaci zachovat, kde
hledat pomoc, na koho se obrátit.

Kolektiv pedagogů ZŠ Dolní Lomná

Ve středu 6. 4. se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili turnaje ve vybíjené.
V konkurenci okolních škol z Jablunkova, Návsí, Bukovce a Mostů u Jablunkova si
vzhledem ke svému počtu a hendikepu v rozměrech tělocvičny vedli výborně.
I když neobsadili stupně vítězů, byli rozhodčími chváleni za fair play hru,
dodržování pravidel, bojovnost a chuť, s jakou se vrhali do každého zápasu.
Děkujeme všem reprezentantům za jejich výkon a těšíme se na příští rok, kdy jistě
zúročí zkušenosti a postřehy získané v letošním ročníku soutěže.

Uczniowie Polskiej Szkoły Podstawowej w Łomnej-Dolnej

Wielkanocne tradycje utrzymywane są w naszej szkole od pokoleń, nie
inaczej było w tym roku, kiedy grupka dzieci chodziła „po goiczku”, śpiewając
i życząc „pogodnych i zdrowych świąt”. Po powrocie do szkoły czekała na dzieci
słodka niespodzianka, którą zostawił w ogrodzie Wielkanocny Zajączek.

7

(3)

(2)

(1)

umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním
postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí
sociální služby, nebo
umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro
seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

b)

c)

d)

§ 10 odst. 5 zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech

Úleva se poskytuje - nárok na úlevu od poplatků má:
x
poplatník dle článku 2 odst. 1 písm. a) ve výši 110,00 Kč.

Od poplatku se osvobozují tyto fyzické osoby:
a) poplatník po dobu prokázaného pobytu mimo území obce Dolní Lomná
v délce trvání 6 a více měsíců v daném roce (pracovní, studijní pobyt),
b) poplatník dle článku 2 odst. 1 písm. a) bodu 1, jemuž byl údaj o
předchozím místě trvalého pobytu úředně zrušen a místem jeho
trvalého pobytu je podle zvláštního zákona adresa Obecního úřadu (tj.
sídlo příslušné ohlašovny)7.

umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského
zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu
nebo smlouvy,

a)

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

Osvobození a úlevy

Čl. 6

12

11

10

9

8

x

x

x

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků
může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku.9

x

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích

.

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně 12

V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému
zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.11

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti
nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve
svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková
povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto
opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní
postavení jako poplatník.10

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem.8

x

Navýšení poplatku

Čl. 7

W ramach współpracy z czeską świetlicą byliśmy 22.3. na warsztatach
wielkanocnych w naszym muzeum. Dzieci mogły zobaczyć a zarazem spróbować
farbami akrylowymi malować wydmuszki oraz pleść ‘’karwacze’’. W następnym
dniu poszliśmy razem do URSUSU oglądać film. Była fajna zabawa!

Nadejście wiosny przywitali nasi uczniowie i przedszkolacy tradycyjnym
topieniem marzanny w Łomiańce. Mamy nadzieję, że w raz z odpłynięciem kukły
przyjdzie do nas słoneczna i ciepła wiosna na dobre.

Uczniowie Polskiej Szkoły Podstawowej w Łomnej-Dolnej

Na jedną noc zmieniła się łomniańska podstawówka w bazę piratów
poszukujących morskich przygód. Popołudniowa zabawa rozpoczęła się od
niezbędnego sporządzania pirackiego ekwipunku, każdy uczestnik przygotował
sobie koszulki, czapki i przepaski z logiem trupiej czaszki. Z odpowiednim
wyposażeniem można było przystąpić do zdawania różnorodnych zadań, których
celem było zdobyć fragmenty mapy z ukrytą drogą do skarbu. Zakończeniem
pirackich zmagań była nocna wyprawa po ukryty skarb. Świetna zabawa
przygotowana przez nasze panie – Basię, Izę i Jankę, podobała się wszystkim
piratom. Dziękujemy bardzo!

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se
posuzují podle dosavadních právních předpisů.

x

Celkem
náklady

Renata Pavlinová – starostka

Pavel Boháč – místostarosta

- počet osob s pobytem na území obce Dolní Lomná je 868 a počet staveb
určených k individuální rekreaci a rodinných domků, ve kterých není hlášená
k pobytu žádná fyzická osoba je 261, celkem 1129 poplatníků.

**)

449,00 Kč

- zařazen veškerý netříděný komunální odpad dle definice zákona č. 185/2001
Sb., o odpaddech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, který byl platný v době vzniklých odpadů

1129

Počet
Náklady na jednoho
**)
poplatníků
poplatníka

*)

Poznámka:

Směsný komunální odpad 506 925,06 Kč

Druh netříděného
komunálního odpadu *)

na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2015

Rozúčtování skutečných nákladů Obce Dolní Lomná

Tato vyhláška nabývá z důvodů naléhavého obecného zájmu účinnosti
dnem vyhlášení, tj. 1.4.2016.

Účinnost

Čl. 10

Zrušuje se Obecně závazné vyhlášky obce Dolní Lomná č. 1/2012, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 19.12.2012.

x

Přechodné a zrušovací ustanovení

Čl. 9

Zapisy odbędą się 4.3.2016 r. od godziny 7:00 do 15:00

Każdy dzień w przedszkolu organizujemy zgodnie z comiesięcznym
planem. Przygotowując tematy decydujemy co chcemy dzieciom przekazać, czego
je nauczyć, jakie umiejętności dać im zdobyć. A miesiąc marzec był bardzo szczodry
w dodatkowe, nowe przeżycia. Na początku miesiąca urządziliśmy ogród
kwiatowo-warzywny, w którym dzieci obserwowały kiełkujące nasiona fasoli,
cebulki żonkili, a nazrywany pod lasem podbiał suszyliśmy na parapecie. Później
dzieci z ciekawością słuchały wiadomości o piratach, bo w dniach 17 i 18 marca
spędziliśmy „Noc w przedszkolu” oczywiście z koleżankami i kolegami z szkoły.
Uczestniczyliśmy w ciekawych współzawodnictwach, za co byliśmy nagrodzeni
koszulką i czapką z pirackim znakiem, dyplomem za odwagę oraz różnymi
nagrodami ze skrzyni skarbów. W tym roku w Wielkim Tygodniu witaliśmy Wiosnę
i topiliśmy Marzannę wraz z dziećmi z Milikowa. Chodziliśmy też z goiczkiem
i kolędowaliśmy znajomym z naszej wsi, a następnie szukaliśmy „zajączka” na łące.
Miesiąc marzec był pełen niespodzianek i ciekawych przeżyć, do których
zapraszamy nowych przedszkolaków!

