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Vítání občánků 2018
Dne 26. 6. 2018 jsme přivítali do řad občanů 
obce Dolní Lomná naše nové občánky.

Na vítání občánků jsme se sešli v hotelu pod 
Akáty v Dolní Lomné. Krátkým proslovem akci 
zahájil Ing. Marek Jachnicki, předseda výboru 
školství, kultury, sociálních věcí a sportu. 
Mimo jiné rodičům popřál, aby měli ze svých 
novorozených dětí co nejvíce potěšení.

Poté se rodiče podepsali do pamětní knihy, 
obdrželi pamětní list, kytičku a děti dárky. 

Ke slavnostní náladě přispěly i děti místních 
škol, které si pod vedením svých paní učitelek 
připravily krátký program. Součástí bylo i foto-
grafování každé rodiny s miminkem. Sada 
fotografií je tak dalším dárkem, který rodiče 
s dětmi od obce obdrží. 

Všem touto cestou přejeme ještě jednou 
hodně štěstí, zdraví a lásky.

 
OÚ Dolní Lomná

PŘIPOMÍNÁME: Pracovní doba pošty Dolní Lomná:
Pošta Partner Dolní Lomná 

Tel.: 739 321 498
Otevírací doba:   denně   8.00 – 10.00 hod.   |   14.00 – 17.00 hod. 
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Lomňanští důchodci z Klubu důchodců při OÚ Dolní 
Lomná hodnotí tradiční „VIII. ročník Vozatajských 
závodů“ a naši akci – zájezd na Hrčavu a Trojmezí

Organizace letošních vozatajských závodů 
byla jako vždy na nejvyšší úrovni a i když 
počasí trochu nepřálo, průběh závodů to 
nijak neovlivnilo, přišlo hodně návštěvníků. 
Největším překvapením byla změna prostoru 
pro program. Ani účastníky, ani diváky však 
tato změna nijak neomezovala. 

Náš klub se jako každým rokem podílel na 
jejich přípravě (brigádami atd.). Nejvíce nás 
potěšilo, že konečně můžeme prodávat ve 
svém stánku, i když je ještě třeba dodělat 
nějaké maličkosti (vodu). Tradičně jsme pro-
dávali výborné babiččiny koláče od našich 
členek, za což jim patří všem velké poděko-
vání, a také za peněžité dary. Prodávali jsme 
pivo, něco silnějšího, kávu, čaj atd. Věříme, že 
ani na Lomňanském jarmarku nebudou naše 
vyhlášené koláče chybět.

Za to, že máme dokončený stánek, patří dík p. 
Kawulokovi, Obecnímu úřadu Dolní Lomná, 
p. starostce, která se o jeho vznik nejvíce 
přičinila, pak našim členům p. Sikorovi, p. 
Kučerovi, p. Soblahovskému, p. Przepiórovi, 
který zprovoznil elektroinstalaci. Ze stánku 
máme velkou radost a jsme přesvědčeni, že 
dobře poslouží svým účelům na všech budou-
cích lomňanských akcích. 

Naší další akcí byl v měsíci červenci zájezd na 
Hrčavu a Trojmezí. Nejprve jsme se zastavili 
ve staré hospůdce – je celá přestavěná - tam 
jsme si odpočinuli od toho vedra. Pak se šlo 
do krásného, dřevěného kostelíku, kde nás 

čekal průvodce, který nás podrobně infor-
moval o tom, jak a kdy se kostelík stavěl a o 
zajímavostech v jeho okolí. Za kostelem nás 
čekaly povozy, které nás zavezly na Trojmezí. 
Jízda patřila k největším zážitkům tohoto 
výletu. 

Pro dobrou náladu nám hrál člen p. Šeda na 
harmoniku. Zpěv byl slyšet až na Trojmezí, 
turisté byli trochu zaskočení, nemohli uvěřit, 
že parta důchodců jede na Trojmezí s tak 
dobrou náladou. Konečná zástavka byla 
u nové chaty, kde byl zajištěn guláš, který 
se vařil tradičně venku v kotli. Každý si mohl 
dle libosti nabrat i dva talíře. Kdo chtěl, mohl 
se podívat dolů na rozcestí Trojmezí hranic 
České, Slovenské a Polské republiky, které 
je označeno znaky. Před odjezdem jsme si 
ještě dali tradiční placky, buď se škvarkama, 
nebo se smetanou. Odjezd byl naplánován 
na 17.30 hod. z Hrčavy. Někdo šel ty 3 km na 
Hrčavu pěšky, ostatní měli zajištěný odvoz 
dvěma auty. Poděkování patří celému výboru 
KD a za organizaci hlavně p. Katce Sikorové 
a p. Krzysztofowi z Ochodzitej, který zajistil 
pět povozů, které nás odvezly na Trojmezí. 
Za opravdu vydařenou akci jim patří veliký 
dík. Všichni účastníci by si rádi tento výlet 
zopakovali. Věříme, že podobný dobrý výlet 
se nám podaří zorganizovat i v budoucnu.

Pavel Machnik,
předseda Klubu důchodců 
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Zakopane 5.–8. 7. 2018
5.7.2018 ve čtvrtek ráno v 6.30 jsme se  
v počtu 30 osob vydali na letní soustředění 
do Polských Tater – obec Kiry.

Čtveřice tatínků jela trasu dlouhou 130 km 
na kolech.

Po příjezdu – nejdelší túra: Kiry - chata v Údolí 
Chocholowska, dále na Bystré sedlo 1 351 
mnm. Celkem 21 km, převýšení cca 1 300 m!

V pátek jsme se rozdělili a žáci ml. vyrazili na 
Wielki Giewont 1894 mnm, 17 km a převýšení 
cca 1100m. Dorost – Czerwone Wierchy, kde 
zdolali Temniak a Kresanicu 2123 mnm. Pak 
nás všechny zastihla velmi silná a nebezpečná 
bouře a všichni rychle spěchali zpět, naštěstí 
se nikomu nic nestalo.

Třetí den – lehký výšlap na chatu Ornak, 
Smreczyński Staw a cestou zpět vrcholek Suchy 

Wierch 1428 mnm. Délka 16 km. Odpoledne 
regenerace v termálech Szymaszkowa, což 
se líbilo - hlavně našim unaveným svalům .

Poslední den – neděle. Jedeme do Zakopaného 
– Kuźnice. Žactvo ml. vyráží na trasu: Kuźnice, 
chata Murowaniec, Czarny Staw Gąsienicowy 
1600 mnm a zpět. Dorost navíc dále na 
Kasprowy Wierch 1985 mnm.

Setkáváme se v odpoledních hodinách 
v Kuźnicích a jedeme balit domů!

Takže dobalit, kafíčko…. a alespoň dva dny 
volna 

Bylo suprově!!!

Beata Kluzová 
Trenérka
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Hezká historka ze života
Pekla jsem koláč. Předpekla jsem základ, 
vytáhla z trouby, namazala náplní a vrátila 
dopéct. Šla jsem něco dělat a asi za deset 
minut jsem chtěla pečení koláče zkontrolo-
vat. Otevřu troubu, a koláč tam nebyl! Ale 
kromě mě se přece nikdo doma nevyskytoval! 
Pomalu a opatrně jsem troubu zavřela. Pak 
jsem ji znovu otevřela.

Koláč tam stále nebyl. Opakuji si v duchu 
všechny známé příznaky schizofrenie. Pak 
se mi vybavila dětská říkanka: „Čert to vzal, 
ochutnal a zpátky dal.“ Pro každý případ 
odcházím z kuchyně, abych nepřekážela. - 
Vracím se, otevírám troubu. Koláč tam není. 
Nevím už proč, šla jsem k zrcadlu. Zdá se, že 
zevní příznaky žádné nemám.

Vyťukala jsem na Googlu „z trouby zmizel 
koláč“, ačkoliv mi je jasné, že to k ničemu 

nebude. Taky nebylo. Štípla jsem se do 
ruky. Reakce normální. Říkám si: „Káčo, 
jsi dospělá, chytrá ženská“. Kam jen se ten 
koláč mohl propadnout? Pomyslela jsem 
na sousedy. Třeba je zlákala vůně koláče. 
Na balkon je otevřeno, pro jistotu vykouknu 
ven. Ne, tudy se dovnitř nikdo nedostane. Jdu 
zpátky do kuchyně.

Jsem úplně mimo. Bůhví proč se mi vybavila  
„Akta X“. Mimozemšťané, dychtící dostat můj 
koláč do svého talíře. Začala jsem se hyste-
ricky smát. Vypila jsem sklenici vody. Otevřela 
jsem myčku, abych tam sklenici postavila. 
Z myčky se na mne vytřeštěně díval koláč. 
Dvířka od trouby jsou hned vedle. Zdá se, že 
bych si měla vzít dovolenou.

Zdroj Internet,  
vybrala M. Křenková
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Pozvánka na
49. SLEZSKÉ DNY

1.-2. září 2018  areál Matice slezské v Dolní Lomné

Pod záštitou hejtmana Moravskoslezského 
kraje Iva Vondráka pořádá Matice slezská 
v Dolní Lomné ve dnech 1. a 2. září 2018 
mezinárodní folklorní festival „Slezské dny“ 
s dlouholetou tradicí.

Tato velká přehlídka folkloru se koná v areálu 
Matice slezské v Dolní Lomné, který se nachází 
v krásném přírodním útvaru na soutoku 
Křínova a Lomňanky. Areál tvoří stylové rou-
bené chalupy se dvěmi pódii, pojmenované 
podle těchto říček, na kterých probíhá pro-
gram po oba dny festivalu. 

V letošním roce je připraven skvělý pro-
gram našich i zahraničních souborů. V dět-
ském pořadu autorky Lenky Foltýnové 
Glacové s názvem: „Społu nóm je viešoło“ 
vystoupí soubory: Jackové, Lieska(SK), Malá 
Ondřejnica a Ostravička. Hlavní pořad je 
věnován 100. výročí vzniku Československa. 
Autorky  Jaroslava Poláková a Soňa 
Wenzelová ho nazvaly: „Slezská vlasti, 
zemi nejkrásnější všech“ a vystoupí v něm 
soubory: Rozsutec (SK), Včelaran z Bílovic 
u Uh. Hradiště, Vrtek a Ischias z Opavy, 
Hlubina z Ostravy a Olšina z Orlové. Pořad je 
provázen historií i současností ČR, zazní zde 
slezská, česká i slovenská hymna. V sobot-
ním podvečeru budou vyučovat své tance 
soubory v tanečním workshopu, zazpívat si 
můžete s kapelami účinkujícími v hudebním 
nokturnu. Večer pak bude patřit kapele Blaf 
a jejím příznivcům. Nebude chybět nedělní 
mše svatá na pódiu Křínov od 10.30 hod 

a také oblíbená soutěž dětských zpěváčků 
s názvem: „Slavíček ze Slezska“.

Slezské dny jsou bohaté i na doprovodné 
programy. Mezi tradiční akce patří dálkový 
pochod Mánesovou stezkou, organizovaný 
Klubem českých turistů v Třinci, řemeslný 
jarmark, kde budou předvádět lidová řemesla 
umělci z ČR, Slovenska a Polska. Ve stylových 
dřevěnicích budou členové Matice slezské 
pořádat tzv. Slezský krmáš, kde se podávají 
tradiční jídla a pití, např. bramborové placky, 
jelítko se zelím, bachora a jiné lahůdky. 

V prostorách před starou pilou u areálu pro-
běhne v sobotu prezentace vozidel zn. Škoda, 
Dacia, Renault a v neděli vozidla zn. Toyota.

Vstupné: 
– sobota 100,- Kč, 
– neděle 100 Kč, 70,- Kč – ZTP, důchodci
– děti do 10 let v doprovodu rodičů zdarma

Doprava: stálé spojení autobusy ČSAD Vsetín 
od stanice ČD Návsí k areálu a zpět

Festival se koná za podpory Moravskoslezského 
kraje a  Ministerstva kultury ČR,

sponzory jsou Třinecké železárny, Moravia 
Steel, a.s., Obec Dolní Lomná, Akvahelp Metal 
Praha, Pekárna Dolní Lomná.

Mediální partneři: www.lomnadolina.cz, ČRo 
Ostrava, 2zone media Jablunkov, Třinecký 
Hutník

Jarmila Kantorová,  
ředitelka festivalu



Dolní Dolní

7



Dolní Dolní

8



Dolní Dolní

9

TJ Dolní Lomná

OFICIÁLNÍ
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Dolní Lomná – Kozubová, neděle 29.7.2018

MARATONSTAV český pohár v běhu do 
vrchu
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BĚH NA KOZUBOVOU
Český pohár v běhu do vrchu

29. 7. 2018

Dolní Lomná – Krásné slunečné nedělní počasí 
přilákalo na letošní Běhu na Kozubovou 256 
závodníků, což je doposud nejvyšší účast 
v letošním seriálu českého poháru v běhu 
do vrchu, jehož Kozubová je také součásti. 
Teploty v neděli dosahovaly k třicítkám, 
počasí, které většina běžců zrovna nemiluje, 
ale alespoň v lesních pasážích, kterých je na 
trati většina, bylo příjemně. 
Byl to již 19. ročník tohoto závodu, který byl 
založen na přelomu století, v roce 2000.
Závodníky čekala 5 km trať s 500 m převýše-
ním. Jako obvykle se běželo v 11 věkových 
kategoriích, v mužích i ženách, od juniorů až 
po ty nad 70 let. 
Start závodu byl již tradičně v 10 hodin od 
pekárny v Dolní Lomné, pak běžci pokračovali 
přes Polanu, sedlo Pod Kykulou, až k turistické 
chatě na Kozubové.
Mužskou kategorii vyhrál Tomáš Lichý, 
z týmu Splašení Goroli, který vyhrál katego-
rie Muži A a zároveň to byl jeho třetí triumf 
v tomto běhu. Druhým v cíli byl Miroslav Vanko 
z DOM Srdca Martina, vítěz kategorie Muži B 
a třetím na vrcholu byl Ondřej Horák z Fortexu 
Moravský Beroun.
Ženám, stejně jak v roce minulém i předmi-
nulém, kralovala Eva Galaczová. Druhou v cíli 
byla Tereza Marszalková, vítězka juniorek 
a česká dorostenecká reprezentantka v běhu 
do vrchu. Třetí skočila Jana Byrtusová, vítězka 
kategorie Ženy B. Všechna děvčata závodí za 
1. Běžecký Jablunkov.
Velké uznání patří všem běžcům, kteří zdo-
lali vrchol Kozubové, ale zvláštní ocenění 
si zaslouží ti nejstarší, kdy Jaroslav Gaman 
z Havířova, zdolal vrchol ve věku 83 let a Mária 
Marcibalová dokonce ve věku 84 let a to před-
běhla ještě pár závodníků! Závodu se každým 
rokem účastní i početná skupina běžců z okol-
ních států, Polska i Slovenska.

Na startu byl i Bronislav Walek z Hrádku, 
který jako jediný absolvoval všech 19 ročníků 
Běhu na Kozubovou a slíbil účast i v tom dva-
cátém. Závodu se účastnila i skupina běžců 
z Maratonstav Úpice, kteří zatím absolvovali 
všechny závody českého poháru v běhu do 
vrchu, takže pro Oldřicha Šmídu, Stanislava 
Šrůtka a Miroslavu Vraštilovou to byl již dva-
cátý letošní start.
Závod byl i letos součástí svatoanenské pouti 
a tak mnoho poutníků vytvořilo v cíli vynikající 
atmosféru.
Vyhlášení výsledků bylo u muzea v Dolní 
Lomné a potom následovala ještě tombola, 
do které věcné ceny věnovalo mnoho místních 
firem a živnostníků, za což jim vřele děkujeme. 
Kromě toho každý předem přihlášený účastník 
obdržel tričko s logem závodu a běžel se svým 
jménem na čísle.
Závod skvěle komentoval Roman Wróbel, 
který zaskočil za dlouholetého komentátoru 
Běhu na Kozubovou, Luboše Nogola, jenž se 
zotavuje z nemoci.
Vítězové jednotlivých kategorií si odnesli 
finanční prémie, medaili s logem závodu 
a diplom. Tyto ceny byly předány starost-
kou obce Dolní Lomná, Renatou Pavlinovou 
a generálními sponzory, TCL DigiTrade a Pila 
Bocanovice.
Chtěl bych taktéž touto cestou poděkovat 
všem pořadatelům, sponzorům a hlavně 
divákům, že přispěli k úspěšnému uspořádání 
závodu.

Stanislav Marszalek
ředitel závodu

Podrobné informace včetně fotogalerie:
www.behnakozubovou.cz
www.facebook.com/BehNaKozubovou
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Obóz Językowy w Łomnej Dolnej 9.‒13. 7. 2018
Tegoroczny obóz językowy już za nami! Nasza 
łomniańska szkoła przeżyła tydzień pełny 
gier, zabaw i  wycieczek. W tym roku tematem 
były Beskidy. Codziennie dzieci rozwiązywały 
różne zadania, by zyskać ważne punkty dla 
swych drużyn. Biedronki, Alpiniści i Lasy spi-
sali się na medal walcząc o słodką nagrodę. 
Nasz program wzbogaciła również ekskursja 
do zintegrowanego systemu ratowniczego 
w Trzyńcu, gdzie dzieci zapoznały się z życiem 
strażaków oraz policjantów. Wypróbowały 
jak trudno jest ugasić ogień. Dzięki obozu 

judo Ostrava stwierdziliśmy, co wchodzi 
w skład pracy jednostek specjalnych. Można 
było zobaczyć wyposażenie ich samochodu, 
postrzelać z pistoletu i powtórzyć zasady 
pierwszej pomocy. Pod koniec tygodnia 
mogliśmy też podziwiać nasze piękne Beskidy 
z grzbietu koni. Obóz był bardzo udany. Rów-
nież dziękujemy ekipie z  Restauracji Manes  
za bardzo smaczne obiadki! Cieszymy się na 
następną edycję!

Obozowicze
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USNESENÍ
35. zasedání zastupitelstva obce ze dne 8. 6. 2018 

konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolní Lomné 

Zastupitelstvo obce Dolní Lomná

I.   U r č u j e 

35/1553 Zapisovatelku p. Halinu Zielinovou  

35/1554 Ověřovatelé zápisu p. Miroslav 
Stefek, p. JUDr. Josef Zubek 

35/1555 Navrhovou komisi ve složení p. Alois 
Kawulok, p. Pavel Boháč, p. Ivan 
Kluz 

II.   S  c h v a l u j e

35/1556 Předložený program 35. zasedání 
zastupitelstva obce Dolní Lomná

35/1557 Postup a výsledek výběrového řízení 
na stavbu „Dolní Lomná – lokalita 
Závodí, bezbariérová trasa pro pěší 
- 2. etapa – úsek B1“

35/1558 Smlouvu o dílo na stavbu „Dolní 
Lomná – lokalita Závodí, bezbarié-
rová trasa pro pěší 2. etapa – úsek 
B1“ –Nehlsen Třinec, s.r.o.

35/1559 Zrušení zadavacího řízení na veřej-
nou zakázku „Dolní Lomná – Čištění 
odpadních vod – domovní ČOV“ – ze 
dne 30.5.2018

35/1560 Vyhlášení nového výběrového řízení 
na stavbu „Dolní Lomná – Čistění 
odpadních vod – domovní ČOV“ 

35/1561 Příjem dotace z Moravskoslezského 
kraje na stavbu „Dolní Lomná – Čis-
tění odpadních vod – domovní ČOV“ 

35/1562 Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Moravskoslezského kraje na 
realizaci projektu „Dolní Lomná – Čiš-
tění odpadních vod - domovní ČOV“ 

35/1563 Smlouva o zřízení věcného bře-
mene č. FM/21/e/2018/Koc – „Dolní 
Lomná – opatření pro zajištění pitné 
vody, k.ú. Dolní Lomná“ – Správa 
silnic Moravskoslezského kraje

35/1564 Příjem dotace na akci „Cyklostezka 
údolím Lomné – III. etapa“ – Státní 
fond dopravní infrastruktury ČR

35/1565 Dodatek č. 5 Stanov Sdružení obcí 
Jablunkovska 

35/1566 Žádost o zařazení pozemků do 
změny územního plánu –p.p.č. PK 
1183/2 a 992/20

35/1567 Přidělení bytu č. 11 v „Chráněné 
byty – Dolní Lomná čp. 291“

35/1568 Kupní smlouvu na nákup části 
pozemku p.č. 1234/20 k.ú. Dolní 
Lomná do majetku obce pro stavbu 
„Zázemí pro víceúčelové hřiště“

35/1569 Pronájem části pozemku p. č. 298/4 
k.ú. Dolní Lomná pro stánek SRPŠ 
při ZŠ Jablunkov za symbolickou 
cenu 1,- Kč

35/1570 Přijetí finančního daru a věcného 
daru pro ZŠ a MŠ Dolní Lomná, 
příspěvková organizace 

35/1571 Smlouvu o zřízení věcného břemene 
„Plynofikace obce Dolní Lomná, 
2. stavba“ - GasNet, s.r.o

35/1572 Darovací smlouvu za účelem pod-
pory ochrany přírody a krajiny – 
město Jablunkov

35/1573 Vyhlašení výběrového řízení na 
zakázku „Dodávka interiérového 
vybavení ZŠ v Dolní Lomné“ 
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III.   B e r e   n a   v ě d o m í

35/1574 Příslib Ministerstva životního pro-
středí ČR na průběžné financování 
stavby „Dolní Lomná – Čistění 
odpadních vod – domovní ČOV“ 
(modifikovaný způsob platby)

35/1575 Informace o přípravě akce „VIII. 
ročník Vozatajských závodů“

35/1576 Návrh projektu „Zázemí pro víceúče-
lové hřiště“ - Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR a Moravskoslezský kraj 

35/ 1577 Návrh projektu „Úpravy běžeckých 
tras včetně osvětlení a zasněžování“ 
– Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
a Moravskoslezský kraj 

35/1578 Poděkování Sboru dobrovolných 
hasičů Dolní Lomná – Město Budi-
šov nad Budišovkou 

35/1579 Informace o stavbách a projektech:

- „Zřízení bezbariérového vstupu a WC 
včetně rekonstrukce zasedací místnosti 
OÚ“ + vyúčtování 

-  Veřejné projednávání Územního plánu 
obce Dolní Lomná – 22.5.2018

- „Přístavba, nástavba a stavební úpravy 
budovy ZŠ v Dolní Lomné“

-  „Dolní Lomná – lokalita Závodí – bezbari-
érová trasa pro pěší 2. etapa“

- „Rekonstrukce místní  komunikace 
Mostořonka“

- „Dodávka interiérového vybavení ZŠ 
v Dolní Lomné“ 

- „Dolní Lomná – Čištění odpadních vod - 
domovní ČOV“

35/1580 Při jet í  věcného daru pro ZŠ 
a MŠ Dolní Lomná, příspěvková 
organizace 

IV.   R e v o k u j e 

35/1581 Smlouvu o zřízení věcného břemene 
– GasNet, s.r.o., usnesení 33/1513 ze 
dne 7. 5. 2018

V.   N e s c h v a l u j e 

35/1582 Žádost o finanční dar – Asociace 
rodičů a přátel zdravotně postiže-
ných dětí, Prostějov

Renata Pavlinová Pavel Boháč
starostka obce místostarosta obce

USNESENÍ
36. zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 6. 2018 

konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolní Lomné 

Zastupitelstvo obce Dolní Lomná

I.   U r č u j e 

36/1583 Zapisovatelku p. Halinu Zielinovou 

36/1584 Ověřovatelé zápisu p. Pavel Boháč, 
Ing. Marek Jachnicki 

36/1585 Navrhovou komisi ve složení p. Alois 
Kawulok, JUDr. Josef Zubek, p. Ivan 
Kluz 

II.   S c h v a l u j e

36/1586 Předložený program 36. zasedání 
zastupitelstva obce Dolní Lomná

36/1587 Čerpání rozpočtu k 31.5.2018 v pří-
jmové části 12 802 089,44 Kč a ve 
výdajové části ve výši 8 062 700,71 
Kč a  rozpočtové opatření č. 1 ve výši 
74 961 630,- Kč v příjmové části i ve 
výdajové části 
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36/1588 Závěrečný účet obce Dolní Lomná 
za rok 2017 v souladu s § 84, odst. 
2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších před-
pisů, a v souladu s § 17, odst. 7 písm. 
a) zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních  
rozpočtu v platném znění 

36/1589 Smlouvu o bezúplatném převodu 
majetku - Česká republika - Hasičský 
záchranný sbor MSK (radiostanice)

36/1590 Účetní závěrku obce Dolní Lomná 
sestavenou k rozvahovému dni 
k 31.12.2017

36/1591 Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce Dolní Lomná ve výši 
10 000,- Kč - Český svaz včelařů, z.s. 
Dolní Lomná

36/1592 Příjem dotace na stavbu „Dolní 
Lomná – lokalita Závodí, Bezbarié-
rová trasa pro pěší 2. etapa – úsek 
B1“ - EU a Místní akční skupina 
Jablunkovsko

36/1593 Příjem dotace na stavbu „Obnova 
mostních objektů SO 201 Most“ 
(u Kolořa) – Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR

36/1594 Příjem dotace na stavbu „Obnova 
mostních objektů SO 202 Lávka“ 
(areál Matice slezské Dolní Lomná) 
– Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

36/1595 Deklaraci  potřebnosti  služby 
osobní asistence a finanční spo-
luúčasti Slezské diakonie na jejím 
poskytování 

36/1596 Zadávací dokumetaci výběrového 
řízení na stavbu „Dolní Lomná – Čiš-
tění odpadních vod - domovní ČOV“

36/1597 Vyhlášení výběrového řízení včetně 
zadávacích podmínek na projekt 

„Interiérové vybavení Základní 
školy a Mateřské školy, příspěvkové 
organizace“ – Ministerstvo školství 
ČR 

III. B e r e   n a    v ě d o m í

36/1598    Realizace staveb: 

                 - „Přístavba, nástavba a stavební 
úpravy budovy ZŠ v Dolní Lomné“–
Ministerstvo školství ČR

                 - „Dolní Lomná – Čistění odpadních 
vod – ČOV“ - Ministerstvo životního 
prostředí ČR a Moravskoslezský kraj 

                 - „Interiérové vybavení základní školy 
a Mateřské školy

                 - „Dolní Lomná - lokalita Zátoka, 
bezbariérová trasa pro pěší „ - Státní 
fond dopravní infrastruktury ČR

                 - „Dolní Lomná lokalita Závodí, bez-
bariérová trasa pro pěší 2. etapa 
– úsek B1“ – Místní akční skupina  
Jablunkovska a EU

                 - „Rekonstrukce místní komunikace 
Mostořonka“  - Moravskoslezský kraj

                 - „Zřízení bezbariérového vstupu 
a WC včetně rekonstrukce zasedací 
místnosti OÚ a přemístění pošty 
do přízemí“ - Moravskoslezský kraj 
(závěrečné vyúčtování)

                  - „Vrt Křínov“

                  - „Vrt Novina“

                  - „Cyklostezka údolím Lomné – 
III. etapa“ – Státní fond dopravní 
infrastruktury ČR“

36/1599 „Územní plán Dolní Lomná“ - Mini-
sterstvo pro místní rozvoj ČR (závě-
rečné vyúčtování)

36/1600 Žádost o udělení souhlasu s úpra-
vou autobusového zálivu a zastávky 
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Zátoka ke stavbě Dolní Lomná, bez-
bariérová trasa pro pěší – Zátoka“ 
– Krajský úřad MSK - odbor dopravy 

36/1601 Znalecký posudek ke stavbě 
„Plynofikace obce Dolní Lomná, 
2. stavba“ – LČR, s.p.

IV.   N e s c h v a l u j e 

36/1602 Učetní závěrku Základní školy 
a Mateřské školy Dolní Lomná 149, 
příspěvková organizace sestavenou 
k rozvahovému dni k 31.12.2017 
z důvodu zjištěných nedostatků 
dle protokolu VSK/2018/1/Dolní 
Lomná o provedení následné veřej-
nosprávní kontroly za rok 2017, 
provedené auditorem Ing. Jiřím 
Turoněm

36/1603 Převod hospodařského výsledku 
roku 2017 do fondu rezerv ve výši 
1 862,- Kč Základní škola a Mateřská 
škola Dolní Lomná 149, příspěvková 
organizace 

V.   B e r e   n a   v ě d o m í 

36/1604 Souhrnnou technická zpráva ke 
stavbě „Dolní Lomná – Čistění 
odpadních vod – domovní ČOV“

36/1605 Rozhodnutí o zařazení pozemních 
komunikací do kategorie místní 
komunikace (Valki, do Klimka, 
Hóta)

36/1606 Informace o odvodnění účelových 
komunikací - Lesy ČR, nad Panelo-
vou cestou 

36/1607 Výzva k nápravě závadného stavu 
p.p.č. 2687

36/1608 Informace o bezdrátovém internetu 
pro veřejná prostranství WIFI 4 - EU 
– dotace

36/1609 Návrh parkové úpravy u Lomňan-
ského muzea 

36/1610 Stanovení termínu XI. ročníku Euro-
regionálního jarmarku – 6. 10. 2018 
od 14.00 hodin 

VI.   U k l á d á 

36/1611 Vyzvat Základní školu a Mateřskou 
školu Dolní Lomná 149, příspěvková 
organizace, aby provedla opravy 
v termínu dle protokolu VSK/2018  
výsledné veřejnoprávní kontroly 
provedené auditorem Ing. Turoněm

 Odp.: p. Marie Czudková 

 Termín: příští zasedání zastupitel-
stva obce

36/1612 Požádat o vyhotovení projektu na 
zprovoznění vrtu Novina

 Odp.: p. Halina Zielinová 

 Termín: příští zasedání zastupitel-
stva obce

36/1613 Opravit tabuli u odpadu na Zátoce 

 Odp.: p. Halina Zielinová 

 Termín: příští zasedání zastupitel-
stva obce

36/1614 Zrušit kontejner na Závodí a umístít 
ceduli ZÁKAZ UKLÁDÁNÍ ODPADU 

 Odp.: p. Halina Zielinová 

 Termín: příští zasedání zastupitel-
stva obce

Renata Pavlinová Pavel Boháč
starostka obce místostarosta obce
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