Zpravodaj obce Dolní Lomná – Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

Vážení občané,
oznamujeme Vám, že od 1. července 2016 dojde v naší obci ke změně stávající
obsluhy v oblasti zajištění poštovních služeb.
Poštovní služby budou poskytovány i nadále v současných prostorách
pošty, provozovatelem této pobočky však nebude Česká pošta, ale obec Dolní
Lomná. Provoz bude fungovat obdobně. Doručování zásilek bude fungovat beze
změny.
Provozovna bude označena tabulí s textem „Česká pošta“ stejně jako doposud.
Současně s touto změnou dochází k rozšíření otevírací doby pro veřejnost.
Provozní doba: pondělí – pátek 8:00-10:00 14:00-17:00 hod.
Kontaktní telefon: 558 357 541

Lomná 2016/6 – vydává Obecní úřad Dolní Lomná, tel. 558 357 411, 558 358 720, jako pravidelný
informační servis občanům. Reg. Číslo MK ČR E12308, grafická úprava - Ivona Szkanderová,
odpovědná osoba - Renata Pavlinová

Partner je provozovna smluvního zástupce České pošty, s.p., která
poskytuje poštovní služby v podobném rozsahu, jako současná pobočka ČP
- příjem a výdej zásilek, příjem poštovních poukázek a platebních dokladů SIPO,
výplata poštovních poukázek a důchodů, prodej cenin,
příjem reklamací, a dále poskytuje vybrané služby
Poštovní spořitelny, především operace platebními
kartami - vklady, výplaty, příkazy a operace s vkladními
knížkami.

V souvislosti s touto změnou bude pošta v Dolní Lomné ve dnech
20.-30.6.2016 uzavřena. Po dobu uzavření budou veškeré uložené a běžně
ukládané zásilky na této poště připraveny k vyzvednutí na poště Jablunkov.
Důchody, které si klienti v tyto dny vyzvedávají na poště v Dolní Lomné, budou ve
dnech splatnosti doručovány.
Věříme, že budete se zajištěním poštovních služeb v naší obci spokojeni.
Případné dotazy Vám rádi zodpoví na telefonním čísle: 558 337 235 –
pošta Jablunkov.

a za ně získávaly body. Po splnění všech disciplín si děti pochutnaly na grilované
klobásce a čepované kofole.
Po vyhlášení výsledků se už děti moc těšily na kolo štěstí, které
každoročně slaví největší úspěch, a na tzv. volnou zábavu, což je vlastně to, že si
děti na hřišti dělají skoro všechno, co chtějí.
I. kategorie:
1. místo: Eliška Sikorová
2. místo: kubík Božovský
3. místo: Ivanka Sikorová
II. kategorie:

Dne 9.6.2016 pořádal náš
Klub důchodců při OÚ Dolní
Lomná tradiční setkání s přípravou
vaječiny. Sešlo se 55 našich členů.
Výtečnou atmosféru nám pomohl
zajistit náš harmonikář a člen
p. Šeda, který tomu dal správný šmrnc. Bylo vybráno 180 vajíček, nejvíce
jich věnoval Kryštof z hotelu pod Akáty Ǧ 60 vajíček.
V příštím měsíci nás čeká další akce, a to 9.7.2016 Vozatajské
závody, které organizuje náš Obecní úřad v Dolní Lomné. Náš klub bude
jako vždy nápomocný při přípravě a prodeji svých výrobků, např.
tradičních babiččiných koláčů. Proto prosíme naše členky, aby dle
možností opět přispěly svými výrobky, za což předem moc děkujeme.

Na tradiční gulášovce dne 21.7. se také bude vybírat závazný
příspěvek na autobus (100,Ǧ Kč člen a nečlen 150,Ǧ Kč na osobu) na zájezd
na Slovensko dne 11. 8. 2016. Informace o celkové trase tohoto zájezdu,
kolik eur budete potřebovat atd. se dozvíte na akci konané 21.7.2016, tedy
na gulášovce. Věříme, že autobus naplníme a poznáme krásnou krajinu
našich sousedů.
Pavel Machník, předseda

1. místo: Kryštof Friedl
2. místo: Adam Motyka
3. místo: Dominik Sikora
III. kategorie:
1. místo: Petr Štefek
2. místo: Jakub Mikula
3. místo: Jakub Bocek
Dovolte mi, abych v první řadě poděkoval dětem, které se dětského
sportovního dne zúčastnily. Také chci poděkovat Vlastíkovi z Hospůdky Doma,
Jendovi Hrčokovi a Evce z Máneska za darovaní občerstvení a sladkostí pro děti.
Ještě jednou všem děkuji a již se všichni těšíme na příští dětský den.
Za SSK Martin Lasota
Členové SSK Dolní Lomná děkuji panu Friedlovi Milanovi staršímu za
finanční dar, za který bylo pořízeno různé sportovní vybavení pro děti jako jsou
fotbalové a florbalové míče, švihadla, brankářské rukavice a spoustu dalších věcí,
které využijí při sportovních hodinkách. Ještě jednou moc děkujeme.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ve dnech :
21.6.2016 od 7.00 - 18.00 hodin
28.6. 2016 od 7.00 - 17.00 hodin
30.6.2016 od 7.00 - 17.00 hodin

„Má zlatá maminko, jak rád Tě mám, celé své srdíčko z lásky Ti
dám,“ znělo z dětských úst na Den matek v mateřské škole.
Naše mladší děti – Berušky, si připravily pásmo básní a písní, starší –
Veverky se předvedly dramatizací humorné pohádky Lesní král.
Všechny děti pak spolu s maminkami tvořily a barvily plátěné tašky
vlastními motivy. Dílo se velmi zdařilo a všem se moc líbilo.
A co na závěr? Posezení u táboráku, který nám pomohl připravit pan
František Rathouský, za což moc pěkně děkujeme. Párky byly moc dobré, ale pro
děti zcela jistě byla nejlepší zbojnická stezka, na které se mohly dosyta vyřádit.
Dne 4.6.2016 jsme uspořádali již 6. Dětský sportovní
den SSK Dolní Lomná. Pro děti bylo připraveno celkem šest
disciplín: střelba ze vzduchovky, střelba míčem na branku,
házení míčem na koš, hod do „mamlase“, šipky
a střelba florbalovým míčkem. Děti, kterých přišlo 35, byly
podle věku rozděleny do tří kategorií:
kategorie I: 1 – 6 let
kategorie II: 7 – 10 let
kategorie III: 11 – 15 let
Každé dítě obdrželo při vstupu, tatranku, džus a kartičku, na které byly
uvedeny připravené disciplíny. Ty mohly děti plnit v pořadí, v jakém se rozhodly,

To byl krásný den, znělo nakonec nejenom z dětských úst a my musíme
jenom souhlasit.
Učitelky MŠ

Zážitkové centrum Ursus, místo jako stvořené
pro návštěvu a prožití krásného dopoledne
s proškolenými pracovníky v oblasti přírody a ekologie.
Jsme velmi rády, že se naše děti prezentovaly
výbornými znalostmi o přírodě, za které by se nemuseli
stydět ani některé děti školou povinné.

Vyprávění o mravencích, pohybové hry, písně, soutěže, to vše si pro děti
připravili jejich noví kamarádi a my se jen můžeme těšit na další akce, kterých se
rádi zúčastníme.
Přejeme mnoho spokojených návštěvníků a těšíme se na další setkání.
Děti a učitelky MŠ

Celý školní rok nám utekl jako voda, my už stříháme symbolický metr
a těšíme se na prázdniny. Než zazvoní poslední zvonek, chceme tady
zavzpomínat na krásné dny prožité v posledních měsících školního roku v naší
družině.
V dubnu si na nás udělal čas náčelník hasičů v Dolní Lomné pan Martin
Tomica, který nás velmi poutavým způsobem seznámil s novinkami v poskytování
první pomoci. Děti si také projely překážkovou dráhu na kole, aby si zdokonalily
znalosti z dopravní výchovy. Duben jsme zakončili „Čarodějnicemi“, kdy si děti
upekly hady na ohni a proletěly se na koštěti. Letos poprvé nám také naši šikovní
kluci postavili májku na „Ostrově“. V květnu nám naše krásná vesnička rozkvetla
do žluta a my se ocitli v „Pampeliškově“. Děti se učily plést věnečky a hady,
kterými si zdobily své bunkry. Tento měsíc jsme si také zpestřili návštěvou

Náš přítel Ludvík Jurzykowski byl
také oceněn za svou práci v roce 2011
odznakem " Vzorný včelař okresu F-M "
a v obci Dolní Lomná je známý svými
krásnými
řezbářskými
exponáty.
Řezbářství je jeho velikou zálibou a také
vyplňováním svého volného času. Od
mládí však rád cestoval za přírodou, kdy
turistika byla taky jeho velkým koníčkem. Poutavě nám vyprávěl o jeho toulkách
po Vysokých Tatrách, které zná velmi dobře a často se tam nemohl vynadívat na
stáda kamzíků. Přestože je myslivost jeho velkou zálibou, nikdy nic nestřelil a tak
na něj sedí, že je lovec beze zbraní. Lovec krásných zážitků a i to je nástroj k jeho
dlouhověkosti.
Za ČSV, z.s., Základní organizaci Dolní Lomná - Bc. Miroslav Poništ – jednatel

Dne 21.5.2016 se zúčastnil náš mladý hasič JAKUB MIKULA závodu TFA Železný Hasič v Mostech u Jablunkova v kategorii Mladých hasičů.
Z celkového počtu dvaceti hasičů skončil na krásném 1. místě
Martin Tomica

Zemědělského dvorku, kterým nás ochotně provedl pan Radek Gomola. Jako
každým rokem jsme si také usmažili v kotlíku vaječinu, na které si děti moc
pochutnaly. Stihli jsme také najít poklad na našem „Ostrově“ a navštívit Ursus
v Dolní Lomné, kde nás zajímavým způsobem zasvětili do života vodních ptáků.
V červnu máme ještě naplánovaný výlet na Polanu a rozlučku s páťáky –
„gulášovku“. Moc doufáme, že nám bude přát počasí.
Tímto chceme ještě jednou moc poděkovat p. Martinu Tomicovi,
p. Radku Gomolovi a Obecnímu úřadu Dolní Lomná za zprostředkování krásných
akcí, které si děti moc užily.
Vychovatelky školní družiny

Z okazji Dnia Dziecka mieliśmy w szkole i przedszkolu wspaniałe
dopołudnie. Bawiliśmy się, wykonując różne zadania. Rzucanie piłeczką do
puszek, poruszanie się po kółkach, rzucanie obręczami do celu. Zdobywaliśmy
punkty. Nagroda była słodka....Później wypuszczaliśmy wielkie bańki mydlane.
Bawiliśmy się wspaniale!

W tym roku Festyn Szkolny był połączony z jubileuszem łomniańskiego
budynku PZKO, który obchodził 40-lecie. Na Festyn przybyli zacni goście - nasza
pani wójt Renata Pavlinová, senator Petr Gawlas, pełnomocnik rządu Jerzy
Cienciała i inni. Dzieci łomniańskiej szkoły i przedszkola przedstawiły zabawną
wersję bajki o Śnieżce, przeplataną tańcami, piosenkami i życzeniami z okazji
Dnia Matki. Brawa dla wszystkich dzieci!! Bajkę odegrali jak profesionalni
aktorzy. Był wspaniały program, występy kapel ludowych Rozmarynek, Bukóń
i Nowina.
Chociaż pogoda nie była zbyt
przychylna, wszyscy bawili się długo,
do późnych godzin wieczornych.
Wszystkim rodzicom oraz członkom
PZKO bardzo dziękujemy!

V naší ZO ČSV z.s. Dolní Lomná jsme 12.5.2016 mohli oslavit společně 95
let našeho nejstaršího člena Ludvíka Jurzykowského. I přes takto krásně vysoký
věk, se náš přítel aktivně zúčastňuje všech akcí, které organizujeme jako ZO ČSV
z.s. v obci a sám ještě nyní včelaří se 7 včelstvy. Když letos naše ZO ČSV z.s. slaví
85 let od založení, našemu jubilantovi již bylo 10 let a od svého otce dostal jako
dárek 1 včelstvo, čímž začala jeho včelařská cesta. Náš přítel to dotáhl daleko
a v letech 1950 - 1959 se dokonce staral o 280 - 300 včelstev Státních lesů.
Stanoviště byla umístěna v katastru Dolní Lomná a to v Mionší, Kamenitém,
Polaně a Smrečí. Nejenom, že se staral o tyto včelstva, ale také choval matky
v počtu asi 160 matek a samozřejmě jeho povinností byla i tvorba oddělků.
Těchto vytvořil 20-30 ročně.
Jelikož přítel Ludvík Jurzykowski byl velice pečlivý a zodpovědný, měl na
starosti i evidenci majetku Lesního závodu a zajišťoval vše potřebné i pro koně,
které pracovaly v lesích.
Rád vzpomíná na rok 1963, kdy
měl jedny z největších výnosů za celou
svou historii. Jinak průměrná snůška
medu od včel se pohybovala tak, jako je
to i dneska, asi 10 kg medu na včelstvo.
K včelaření jej vedl jeho otec již
od roku 1932, který byl v Mostech
u Jablunkova předsedou spolku včelařů
a po něm zdědil nejenom lásku ke
včelkám, ale i zručnost. Sám si vyrobil úly
a vše co potřeboval ke svým včelstvům,
kterých měl po celou dobu 10 - 15
v úlech na rámkové míře 39 x 24 cm.
Velmi nás při jeho zajímavém
vyprávění a vzpomínání zaujalo jeho
krédo z mládí, a to
" KDO CHCE DLOUHO ŽÍT - MUSÍ
VČELAŘIT "

W piątek, zgodnie z długoletnią tradycją, nasza szkoła wzięła udział
w Igrzyskach Lekkoatletycznych polskich szkół podstawowych w Trzyńcu.
W odróżnieniu od roku ubiegłego pogoda mile nas zaskoczyła. Po wielu
chłodnych i deszczowych dniach było słonecznie i bardzo ciepło. Rywalizacja
sportowa stała na bardzo wysokim poziomie.

Pekárna Dolní Lomná s.r.o. nabízí tyto pracovní pozice:
Pekař/-ka, pomocný dělník (dělnice), přípravář/-ka výroby a dále cukrář/-ka,
expedientka a prodavačka.
Nabízíme pracovní smlouvu, odpovídající mzdové ohodnocení, firemní
benefity. Vyučení v oboru není podmínkou, zkušenosti výhodou.
Více informací na tel. čísle 737 249 830, životopisy možno zaslat mailem
na adresu pekarna@pekarna-sikora.cz, nebo podat osobně v prodejně.

Aneta Baronová - Pekárna Dolní Lomná s.r.o.

Dzieci szkoły i przedszkola PSP Łomna Dolna

Odp.: p. Halina Zielinová
Termín: příští zasedání zastupitelstva obce
18. zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.5.2016
konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolní Lomné

18/774 Projednat opravu splachovačů v Základní škole (zajít na místo)
Odp.: p. Marek Jachnicki
Termín: příští zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce Dolní Lomná
I.

S chvaluje

18/713 Předložený program 18. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lomná
18/714 Přijetí dotace na realizaci projektu „Vozatajské závody“ z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
18/715 Smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Vozatajské závody“
z rozpočtu Moravskoslezského kraje
18/716 Přijetí dotace na realizaci projektu „Zabezpečení péče o válečné hroby“

18/775 Požádat o provedení odvodnění MK Závodí
Odp.: p. Renata Pavlinová
Termín: příští zasedání zastupitelstva obce
18/776 Požádat o opravu radaru Závodí
Odp.: ing. Marek Jachnicki
Termín: příští zasedání zastupitelstva obce
18/777 Zajistit prezentaci cyklostezky na 27.5.2016 v 15.30
Odp.: p. Halina Zielinová
Termín: do 27.5.2016

z rozpočtu Moravskoslezského kraje
18/717 Smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Zabezpečení péče o válečné
hroby“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Renata Pavlinová
starostka obce

Pavel Boháč
místostarosta obce

18/718 Přijetí dotace na realizaci projektu „Dolní Lomná - Dopravní automobil“ v rámci
programu Dotace pro jednotky SDH obcí, pořízení nového dopravního
automobilu včetně odsouhlasení částky na financování uvedené akce ve výši
450 000,- Kč z rozpočtu obce a návrh technických podmínek – Ministerstvo
vnitra ČR
18/719 Vyhlášení výběrového řízení na pořízení „Dolní Lomná – Dopravní automobil“
pro jednotku SDH Dolní Lomná
18/720 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Územní plán Dolní Lomná“ –
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Vážení občané,
Pokud máte doma fotografie z Dolní Lomné,
které by jste chtěli mít zveřejněné v lomňanském kalendáři na rok 2017,
prosíme vás o jejich zaslání na adresu Obecní úřad Dolní Lomná čp. 164
nebo naskenování a zaslání na e-mail:
halina.zielinova@dolnilomna.eu

18/721 Přijetí dotace na realizaci projektu „Rekonstrukce parkoviště Mánes“
z rozpočtu Moravskoslezského kraje
18/722 Smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Rekonstrukce parkoviště
Mánes“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje
18/723 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p., číslo

Výstava bude instalována v Hospůdce DOMA ve dnech 24. června až
21. srpna 2016. Po předchozí domluvě bude možno shlédnout i videa, natočená
v uvedených jeskynních komplexech.

18/764 Projektovou dokumentaci - Oprava místní komunikace 10c - Borovina,
- Oprava místní komunikace 16c - Smyrečí
18/765 Cenovou nabídku (splachovače – Základní škola a Mateřská škola Dolní Lomná
149, příspěvková organizace )

98270200-0008/2016 a rozšíření pracovní doby o 10 hodin týdně - Pošta
Partner Dolní Lomná od 1.7.2016: pondělí – pátek : od 8.00 do 10.00 a od
14.00 do 17.00 hodin
18/724 Darovací smlouvu – Ekolog-Stav spol. s.r.o. – finanční dar do rozpočtu obce ve

IV.

Neschva luje

18/766 Poskytnutí finančního příspěvku - Babybox pro odložené děti, Praha

výši 80 000,- Kč
18/725 Smlouvu o partnerství v rámci projektu „Místní akční plán v ORP Jablunkov“
18/726 Pronájem obecního majetku – veřejné tábořiště na pozemcích

V.

Stanoví

18/767 Komisi pro výběr pořízení „Dolní Lomná – Dopravní automobil“ pro jednotku
SDH Dolní Lomná ve složení: p. Martin Tomica, p. Pavel Boháč, p. Miroslav
Stefek, p. Alois Kawulok, ing. Marek Jachnicki, p. Ivan Kluz - (7.6.2016 v 15.30)
18/768 Komisi pro výběr nového nájemce do kempu ve složení: p. Pavel Boháč,
p. Miroslav Stefek, p. Alois Kawulok, ing. Marek Jachnicki, p. Ivan Kluz –
(7.6.2016)

parc.č. 48/5, 45/6, 45/3, 62/2, 63 k.ú. Dolní Lomná zapsaných na listu vlastnictví
608 pro katastrální území a obce Dolní Lomná od 1.11.2016
18/727 Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 000,- Kč pro Matici slezskou, Dolní
Lomná + Smlouvu o poskytnutí dotace na rekonstrukci vodovodního rozvodu
a napojení 4 objektů (SRPŠ ZŠ Jablunkov, Matice Jasení, Večerka, Pohostinství
Čavoj)
18/728 Poskytnutí finančního příspěvku na výukový program Ptačí svět ve výši 1 710,Kč pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole Dolní Lomná 149,

VI.

Ukládá

18/769 Oslovit 5 firem k výběrovému řízení na pořízení „Dolní Lomná – Dopravní
automobil“ pro jednotku SDH Dolní Lomná
Odp.: Martin Tomica
Termín: 19.5.2016
18/770 Požádat o odkup komunikace LČR p.č. 2487 (v majetku p. Kluze, čp. 56)
Odp.: p. Renata Pavlinová
Termín: příští zasedání zastupitelstva obce
18/771 Požádat o zaměření cesty k p. Hótovi a upravit znalecký posudek
Odp.: p. Zielinová Halina
Termín: příští zasedání zastupitelstva obce
18/772 Požádat o zaměření komunikace u p.Zubka (p. Boháč zajde na místo s
geometrem)
Odp.: p. Zielinová Halina
Termín: příští zasedání zastupitelstva obce
18/773 Sjednat schůzku se starostou Obecního úřadu Bocanovice ohledně opravy MK
k čp. Dolní Lomná 156

příspěvková organizace
18/729 Poskytnutí finančního příspěvku na blok prožitkového programu „Buď OK“ ve
výši 2 120,- Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Dolní Lomná 149,
příspěvková organizace
18/730 Kupní smlouvu na nákup pozemku p. č. 38/2 k.ú. Dolní Lomná o výměře 4 m2 –
Obec Dolní Lomná („Dolní Lomná, lokalita Závodí – bezbariérová trasa pro
pěší“) – Kloza Slavomír a Klozová Marta, Dolní Lomná čp. 2
18/731 Kupní smlouvu na nákup pozemku p. č. 64/2 k.ú. Dolní Lomná o výměře 36 m2
– Obec Dolní Lomná („Dolní Lomná, lokalita Závodí – bezbariérová trasa pro
pěší“) – Ptáček Pavel, Dolní Lomná čp. 288
18/732 Kupní smlouvu na nákup pozemku p. č. 952/25 o výměře 341 m2, 2581/26
výměře 18 m2, 2581/27 výměře 16 m2 k.ú. Dolní Lomná – Obec Dolní Lomná
(„Cyklostezka údolím Lomné – II. etapa„) – Škanderová Alenka a Škandera
Antonín, Písečná 170
18/733 Kupní smlouvu na nákup pozemku p. č. 416/9 k.ú. Dolní Lomná o výměře 58 m2,
416/10 k.ú. Dolní Lomná o výměře 35 m2 (pozemek vznikl na základě

skutečného zaměření cyklostezky) – Obec Dolní Lomná („Cyklostezka údolím
Lomné – II. etapa„) – Martynek Jan, Dolní Lomná čp. 226
18/734 Kupní smlouvu na nákup pozemku p. č. 1/3 k.ú. Dolní Lomná o výměře 12 m2 –

18/746 Snížení nájmu - Hotel pod Akáty z 30 000,- Kč na 29 000,- Kč/měs.
18/747 Zařazení projektu „Sjezdovka Armáda“ k.ú. Dolní Lomná do samostatné změny
územního plánu obce Dolní Lomná

Obec Dolní Lomná („Dolní Lomná, lokalita Závodí – bezbariérová trasa pro pěší“)
– Legierská Anna, Dolní Lomná čp. 271
18/735 Kupní smlouvu na nákup pozemku p. č. 952/27 k.ú. Dolní Lomná o výměře 70
m2 - Obec Dolní Lomná („Cyklostezka údolím Lomné – II. etapa„) – Karpecki
Roman a Mgr. Karpecká Jana, Mosty u Jablunkova 316
18/736 Kupní smlouvu na nákup pozemku p. č. 39/2 k.ú. Dolní Lomná o výměře 31 m2
– Obec Dolní Lomná („Dolní Lomná, lokalita Závodí – bezbariérová trasa pro
pěší“) – Legierski Petr, Dolní Lomná čp. 271
18/737 Smlouva o zřízení služebnosti na pozemek p.č. 952/26 k.ú. Dolní Lomná –
(„Cyklostezka údolím Lomné – II. etapa„) - Kultánová Renata, Dolní Lomná čp.
63, Martynek Jakub, Třinec, Pawlasová Erika, Český Těšín, Sikora Jan, Dolní
Lomná 123, Šotkovský Jaroslav a Anna, Dolní Lomná čp. 120
18/738 Smlouva o zřízení věcného břemene pozemek p.č. 955/6, 955/7 (Obec Dolní
Lomná + Škanderová Alenka a Škandera Antonín) –„Cyklostezka údolím Lomné –
II. etapa“
18/739 Záměr směny obecních pozemků – Obec Dolní Lomná s ing. Miroslavem
Byrtusem
18/740 Žádost o zařazení pozemků p.č. 515/4, 500/8 k.ú. Dolní Lomná do nového
územního plánu – Szotkowski Stanislav
18/741 Darovací smlouvu ( pozemek p.č. 2475/1) – manž. Charvotovi, Ing.Petr
Gemroth, manž. Kouřilovi, manž. Kuczovi, Ing. Mariola Pytlíková, Ph.D.,
Stanislav Rozbroj, Aleš Sikora, Vlasta Sikorová pro Obec Dolní Lomná)
18/742 Úhradu nákladů spojených s řízením o vynětí pozemku p.č. 2475/1 k.ú. Dolní
Lomná – Sikora Aleš, Sikorová Vlasta, po podepsaní darovací smlouvy všemi
dárci pozemků pod komunikaci
18/743 Smlouvu o dílo (Novina průzkumný vrt N-1) – p. Ulahel
18/744 Vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací - Marian
Kunz, Miroslav Ďuriš, Josef Polášek, Gabriela Martynková, Jan Kočí - Úřad práce
ČR, kontaktní pracoviště Jablunkov
18/745 Žádost o sponzorský dar a spolupráci – Infinity progres z.s., Mosty u Jablunkova
(URSUS) formou úhrady finančního příspěvku na výukové programy pro obě
školy včetně jejich součástí

II.

Určuje

18/748 Zapisovatelku p. Halinu Zielinovou
18/749 Ověřovatelé zápisu p. Pavel Boháč, p. ing. Marek Jachnicki
18/750 Navrhovou komisi ve složení p. Ivan Kluz, p. Alois Kawulok, p. Halina Zielinová
III.

Bere na vědomí

18/751 Zprávu o kontrole plnění usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce
18/752 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná za rok 2015
v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2000 Sb. - bez výhrad
18/753 Rozpočtové určení daní a čerpání dotací – jedná se o čerpání dotací v přepočtu
na jednoho obyvatele v období 2012-2014, kde obec Dolní Lomná byla 2.
nejlepší obcí s ukazatelem od 100 do 130 tisíc korun na jednoho obyvatele /za
městem Třinec/
18/754 Návrh kupní smlouvy o prodeji nemovitých věcí – České drahy, a.s.
18/755 Hospodaření PO v roce 2015 – Základní škola s polským jazykem vyučovacím
Dolní Lomná 70
18/756 Žádost o odprodej pozemků – p. Hóta
18/757 Žádost o dodatečné stanovisko dle § 45i zákona 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny k územnímu plánu Dolní Lomná – stanovisko CHKO
18/758 Návrh opatření ke snížení doby dozvuku na normou požadovanou hodnotu
(hluková studie) – tělocvična – ZŠ Dolní Lomná
18/759 Stížnost na provoz penzionu Babyhaus – žádost postoupena na Městský úřad
Jablunkov
18/760 Zápis z jednání (TJ Dolní Lomná)
18/761 Prezentace cyklostezky údolím Lomné – I.,II., a III. etapa
18/762 Žádost o zvážení projektu ( Cyklostezka údolím Lomné III. etapa) – manž.
Madečtí
18/763 Zajištění dopravní obslužnosti v MSK (spoj 748/10 vyjíždí z Matyščiné louky
vrátit zpět na zastávku Jestřábí potok od 12.6.2016)

