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www.dolnilomna.eu

Zpravodaj obce Dolní Lomná  •  Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

Dolní

PRODEJ 
VÁNOČNÍCH KAPRŮ

 – DNE  22. 12. 2020  
U LOMŇANSKÉHO MUZEA

od  9.00 – 16.30 hodin 

Kapry zabíjíme,
stahujeme,  
kucháme..

Fa Petr Krause 

www.dolnilomna.eu Listopad 2020



Dolní Dolní

2

Krize pozastavila činnost důchodů

Plužení zajišťuje…

Blíži se závěr letošního roku, výbor Klubu 
důchodců při OÚ v Dolní Lomné hodnotí čin-
nost za uplynulé období. 
Poslední akcí bylo 14. února „Pochování 
basy“, a to v hotelu pod Akáty. Od této chvíle 
naši činnost pozastavila koronavirová krize. 
Byly zakázané veškeré akce, naplánované na 
letošní rok.
Během tohoto roku došlo i ke smutným udá-
lostem. Opustil nás náš předseda KD pan 
Pavel Machnik a několik dalších členů. Čest 
jejich památce. 

Život plyne dál, my musíme tuto krizi překo-
nat a pak můžeme ve zdraví pokračovat v naší 
další činnosti. O nejbližších akcích budeme 
naše členy informovat. 
Závěrem bychom chtěli popřát všem členům 
a příznivcům Klubu důchodců při OÚ Dolní 
Lomná příjemné prožití Vánočních svátků 
a do příštího roku především hodně zdraví. 
Věříme, že po překonání pandemie začneme 
opět pracovat tak, jako v minulých letech.

Výbor Klubu důchodců při OÚ Dolní Lomná

V zimním období 2020-2021 bude provádět zimní údržbu místních komunikací:
• Od čp. 270 směr Jablunkov (vše) – p. Vítězslav Krzok, Dolní Lomná čp. 77 (tel. 725 496 913)
• Od Budzoša přes Jestřábí, Kantořonki (p. Michalíka) přes Mionší a zpět přes Glovčín, Fojtovou 

louku, ČD po Urbašku  - p. Daniel Krzok, Dolní Lomná 77 (tel. 737 443 245).
V případě potřeby – výpomoc – p. Petr Hóta, Dolní Lomná čp. 270 (tel. 737 865 727)

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY
Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášce  obce 
Dolní Lomná č. 1/2002 o rozsahu, způsobu  
a lhůtách  odstraňování  (zmírňování)  závad 
ve schůdnosti na místních komunikacích 
a průjezdných úsecích silnic a úsecích míst-
ních komunikací, na kterých se nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu 
a náledí - VYHLÁŠCE O ZIMNÍ ÚDRŽBĚ 

Vymezení pojmů
1. Zimní údržbou pozemních komunikací se 

rozumí zmírňování závad, které vznikly 
pověrnostními vlivy a podmínkami za 
zimních situací na místních komunika-
cích a průjezdních  úsecích silnic. 

2. Období zimní údržby začíná kalendářně, 
dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 

UPOZORNĚNÍ:
Žádáme občany, kteří mají vodoměr, aby do konce prosince 2020 nahlásili jeho stav na 
Obecní úřad Dolní Lomná, a to buď telefonicky /tel. 558 358 720, 558 357 411/, osobně 
nebo emailem na halina.zielinova@dolnilomna.eu  nebo marie.czudkova@dolnilomna.eu.
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Archeopark Chotěbuz – Podobora

Ve čtvrtek 17. září navštívili žáci v rámci 
aktivit hrazených z projektu MŠMT Šablony 
II Archeopark Chotěbuz – Podobora.
V rámci prohlídky expozic v multifunkčním 
výukovém centru a replice slovanského hra-
diska žáci absolvovali interaktivní zážitkové 
aktivity, při kterých se ještě více seznámili 
s životem našich předků a stali se na chvíli 
i archeology. Namleli obilí na žernovech, 
vyzkoušeli si lukostřelbu, do voskových tabu-
lek si napsali své jméno hlaholicí, měli mož-
nost nahlédnout do obydlí dávných Slovanů 
a poznat tak jejich způsob života, každodenní 
povinnosti, zvyky, styl boje a vztah k bohům. 
Lektor reagoval na různé dotazy žáků, vysvět-
loval fakta přiměřeně jejich věku a uváděl 
informace do souvislostí, které byly pro žáky 

komunikacích v platném znění, 1. listo-
padu a končí 31. března následujícho 
roku. 
Pokud vznikne zimní povětrnostní situ-
ace mimo toto definované období, zmír-
ňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) 
komunikace bez zbytečných odkladů 
přiměřeně k vzniklé situaci. 

3. Pro účely plánu zimní údržby místních 
komunikací obec rozhodla o tomto 
pořadí:

a) I. pořadí: pozemní komunikace – 
chodníky na mostech přes řeku Lomnou, 
a to:
Ev. č. 01151 – 3 přes řeku Lomnou v obci 
Dolní Lomná (délka chodníku 31 m, šířka 
1,60 m, plocha chodníku činí 50m2)
Ev. č. 01151 – 4 přes řeku Lomnou v obci 
Dolní Lomná (délka chodníku 31 m, šířka 
2,10 m, plocha chodníku činí 65m2)

b) II. pořadí: místní komunikace II. třídy, 
Novina, chodník od areálu Matice slezské 

po čp. 125 - po čp. 149 oboustranně (pra-
covník OÚ frézou), Jestřábí, točna ČSAD 
Jestřábí, Křínov, Matysy, Policie ČR

c) III. pořádí: místní komunikace III. třídy, 
Mlýny, Vodní Pila, Matušky, Řeka, 
Urbaška, Fojtová louka, Firuvka, Pod 
pilu, Glovčín, Mionší, Budzoše, Do Stefka, 
Války, Borovina, Radošonka (Latkula – 
jen ze souhlasem dodavatele  a jeho 
technických možností), Mostořonka, 
Ondráše, Skalka (hájenka 376) 

d) IV. pořádí: účelová komunikace

Plán zimní údržby  byl projednán a schvá-
len na  14. zasedání zastupitelstva obce 
Dolní Lomná dne 6. 6. 2012, usnesením 
č. 14/618.
Plán zimní údržby, který byl schválen na 
18. zasedání zastupitelstva obce ze dne 
22. 12. 2008, se usnesením č. 18/813 ruší).

Renata Pavlinová, starostka obce
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srozumitelné. Otázky a úkoly předkládané 
žákům navazovaly a vycházely z teoretické 
přípravy probíhající v rámci zájmového vzdě-
lávání ve škole. Aktivoval žáky a vhodně zvo-
lenými postupy vedl žáky k využití a aplikaci 
znalostí a vědomostí při řešení praktických 
úkolů a problémových úloh. 
Příjemným zážitkem byla bezpochyby i cesta 
vlakem a společný oběd.

Kolektiv pedagogů ZŠ Dolní Lomná 149, p. o.

HMYZÍ HOTEL
Naši školní zahradu nově zdobí „Hmyzí 
hotel“, který nám vyrobil šikovný tatínek 
Lukáše Rylka.
Společně s dětmi jsme ho naplnili posbí-
ranými přírodninami a doufáme, že se zde 
bude našim hmyzím kamarádům líbit, 
a co nejvíc jich u nás přezimuje. Tímto 
chceme moc poděkovat panu Pavlu Ryl-
kovi za jeho čas a poskytnutý materiál na 
„Hmyzí hotel“.
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Novinky ze školní družinky

Po prázdninách v září jsme se konečně všichni 
sešli v družině a začali si užívat společné akti-
vity venku. Počasí nám přálo a tak jsme toho 
stihli opravdu hodně. 
Nejdřív jsme ztroskotali na „Ostrově“, pro-
zkoumali jsme protější břehy řeky Lomňanky, 
narazili jsme na „kanibaly“, postavili si 
lodičky a hmatový chodník, vyrobili oblečení 
z přírodnin pro „Pátka“.
Abychom neměli hlad, připravili jsme si 
mouku z obilí a pak upekli chleba na ohni. 
Stihli jsme si také zvolit zástupce do druži-
nové rady na obecním úřadě a navštívili jsme 
nádhernou železniční zahradu pana Sovy, 
za což mu moc děkujeme. 

Vychovatelky ŠD
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Październik w przedszkolu

Pomimo tego, że październik był pod znakiem 
kwarantanny i dzieci spędziły dużo czasu 
w domu, to udało nam się spotkać panią 
Jesień, która pomalowała wszystkie drzewa 
wokół. Nie zabrakło puszczania latawca, 
który na pewno zaczeka na dzieci, gdy wrócą 
znów do przedszkola! Wszystkim życzymy 
dużo zdrowia! 

Mgr. Anna Suchanek 
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Motýlí příměr

Člověk jednoho dne pozoroval několik hodin  
motýla, jak se usilovně snaží protlačit tělo  
malým otvůrkem, který se objevil v zámotku. 
Pak se jeho pohyb zastavil. Zdálo se, že se 
dostal tak daleko, jak mohl, a že dál se už 
dostat nemůže.

Člověk se tedy rozhodl motýlovi pomoci. 
Vzal nůžky a zámotek rozstřihl. Motýl z něj  
pak snadno vylezl. Měl však zcvrklé tělo, byl 
drobný a měl svraštělá křídla.

Člověk pokračoval v pozorování, protože 
očekával, že se křídla každou chvíli roze-
vřou, zvětší se a budou dostatečně pevná, 
aby byla schopná nést motýlovo tělo.

Nic z toho se však nestalo. Motýl ve skuteč-
nosti strávil zbytek svého života pouhým 
popolézáním se svraštělými křídly, která 
létání neumožňovala.

Člověk totiž ve svém dobrém úmyslu nepo-
chopil, že aby byl motýl schopen létat, 
musí podstoupit zápas  - v němž se pomalu 
dostává přes otvůrek v zámotku. Během této 
doby je tekutina z jeho těla vytlačována do  
jeho křídel, která se po osvobození plně 
a funkčně rozvinou. 

Zápasy jsou totiž přesně tím, co v životě 
potřebujeme. Pokud by nám bylo umožněno 
jít životem bez překážek, nestali bychom se 
tak silnými, jak bychom se mohli stát, a nikdy 
bychom  nebyli schopni létat.

Přejeme si sílu, a proto se objevují potíže, 
aby nás posílily.

Přejeme si moudrost, a proto se objevují 
problémy, abychom je řešili.

Přejeme si odvahu, a proto se objevují  pře-
kážky, abychom je překonali.

Přejeme si lásku, a proto potkáváme ztrá-
pené lidi, abychom jim pomáhali.

Přejeme si blahobyt, a proto máme mozek, 
abychom mohli pracovat.

Přejeme si výhody a dostáváme příležitosti.

Nedostáváme mnohé z toho, co si přejeme, 
ale dostáváme vše, co k životu potřebujeme.

Zdroj:Internet, upravila Miroslava Křenková
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Požární ochrana očima dětí

Jako každoročně, tak i v loňském škol-
ním roce 2019/2020 Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska vyhlásilo literární a výtvar-
nou soutěž pro děti zaměřenou na oblast 
požární ochrany. Této soutěže se mohly 
zúčastnit děti, žáci a mládež ve věku do 18-ti 
let v rámci činnosti školní i mimo školní.

Soutěž má tři části:

1. literární
2. výtvarnou
3. zpracovanou s pomocí digitálních tech-

nologií (DT)

Některé děti z české mateřské školy a žáci 
české základní školy se této soutěže zúčast-
nili. Soutěžili v části literární a výtvarné. Jeli-
kož epidemiologická situace nedovolila jarní 
vyhodnocení, s nedočkavostí jsme čekali na 
konec školního roku. Ve velké konkurenci asi 
tisíce zúčastněných jsme si vedli nadmíru 
dobře. 

Umístění ve výtvarné soutěži

okresní kolo 1. m.: Hawliczek Štěpán

krajské kolo 2. m.: Hawliczek Štěpán 
 -postup do celostátního kola

Štěpán Hawliczek 4. ročník
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okresní kolo:1. m. Eliška Poništová  
  (mateřská škola)

Umístění v literární soutěži

okresní kolo 1. m.:  Halabrinová Klára

 3. m.: Cyprichová Victoria, 
  Mikulová Marie

krajské kolo 3. m.:  Halabrinová Klára  

Ve středu 23. 9. byli všichni ocenění pozváni 
na vyhodnocení této soutěže do SHD Lísko-
vec ve Frýdku Místku. Užili si to náramně, 
jelikož odpolední akci zpříjemnili manželé 
Tomicovi, kteří jim zajistili dopravu vozi-
dlem našich hasičů. Touto cestou bych 
jim chtěla poděkovat a popřát jim i našim 

žákům hodně úspěchů v pracovním i osob-
ním životě.

Mgr. Božena Sadowá 

Eliška Poništová MŠ

OHEŇ
Ohni, ohni, ohníčku,

zahřej mi mou ručičku.
Plamen prská do vzduchu,

a dělá tam neplechu.

Kolem jedou hasiči,
kteří mají hadici.
Policistka přijela,

a teď případ řešila.

Vrtulník už přiletěl,
s holkou zase odletěl.
doktor si ji prohlédl,

na léčení dohlédl.

Plamen už je malý,
ale pořád pálí.

Hasiči ho uhasili
a všichni se uklidnili.

Victoria Cyprichová, 10 let
Marie Mikulová, 10 let

TATÍNKŮV PŘÍBĚH 
Byl jeden krásný den a jedna velká 
rodina. V chaloupce bydleli maminka 
s tatínkem a jejich děti, Pepa a Jakub. 
Jednoho dne se tatínek rozhodl, že 
vezme děti a půjde s nimi do lesa. On 
že bude kácet stromy a děti si tam 
budou stavět bunkr. Pepovi a Jaku-
bovi byla zima, tak si nasbírali klacíky 
a rozdělali si v lese oheň. Tatínek vůbec 
nevěděl o tom, že si vzali s sebou do 
lesa zápalky. Najednou zafoukal vítr, 
jiskřička přeskočila na suchou trávu 
a neštěstí bylo na světě. Kluci se pole-
kali a křičeli ze všech sil: „HOŘÍ!“ V lese 
nebyla ani kapka vody, tak Jakub běžel 
pro hasiče. 
Mezitím tatínek s Pepou hasili oheň 
větvemi, až oheň uhasili. Zachránili 
tak všechna drobná zvířátka, která žila 
v trávě. Kluci dostali výprask od tatínka 
a poučení od hasičů: OHEŇ JE DOBRÝ 
SLUHA, ALE ZLÝ PÁN.

Klára Halabrinová, 10 let
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HARMONOGRAM  SVOZU  KOMUNÁLNÍHO  ODPADU
DOLNÍ LOMNÁ 2021

1 X ZA 3 TÝDNY: 18.1.2021;   8.2.2021;   1.3.2021;   22.3.2021;   12.4.2021;   3.5.2021;   
                                  24.5.2021;   14.6.2021;   5.7.2021;   26.7.2021;  16.8.2021;   6.9.2021; 
                                27.9.2021;   18.10.2021;   8.11.2021;   29.11.2021;   20.12.2021
                                                       

  

HARMONOGRAM  SEPAROVANÉHO  ODPADU 
(v pytlích   -papír, plast)

Svozové dny: 27.1.2021;    24.2.2021;    24.3.2021;    21.4.2021;    19.5.2021;    16.6.2021; 
  14.7.2021;   11.8.2021;   8.9.2021;   6.10.2021;   3.11.2021;   1.12.2021; 
  29.12.2021

SBĚR OBJEMNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

provozní doba sběrného dvora nehlsen Třinec s.r.o. v jablunkově /zdarma/

po 8.00 - 16.30 hod.  Čt 8.00  - 14.30  hod.        
Út 8.00  - 14.30 hod.  pá 8.00  - 14.30  hod.
St 8.00  - 16.30 hod.  So 7.30  - 12.00  hod.

Datum sběru Den Stanoviště kontejnerů Kontejner 40m3

15.5.2021 
23.10.2021 sobota

Jestřábí – točna 1
Řeka – rest. Mánes 1
Mlýny 1
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„Nebuďte neviditelní“

Ke sportovcům dorazil už Ježíšek

Již nastalo období, které sebou nese 
z pohledu provozu na pozemních komu-
nikacích „SNÍŽENOU VIDITELNOST“. Co je 
tedy nutné připomenout chodcům a cyklis-
tům, kteří jsou považování za nejzranitel-
nější účastníky silničního provozu? 
Nejen chodci, ale i řidiči motorových vozi-
del, by měli mít při pohybu na komunika-
cích zodpovědný přístup. Řidič motorového 
vozidla by se měl chovat obezřetně, ohledu-
plně, být pozorný a především soustředěný 
na jízdu. Podzimní období sebou přináší 
deště, mlhy, mrholení a to jsou faktory, 
které viditelnost zhoršují. Podobné je to 
i u chodců a cyklistů. Stále se najde mnoho 
těch, kteří podceňují fakt, že při vhodně 
zvoleném oblečení, které je opatřeno 

reflexními prvky, mohou zvýšit svou vidi-
telnost a eliminovat riziko kolize s vozidlem. 
Na trhu je velká škála cenově dostupných 
reflexních prvků (přívěšky, pásky, zipy, 
čepice, klip a další). Umístěním reflexního 
prvku, nejlépe na pohyblivou část těla, 
zvýšíte svou viditelnost až na vzdálenost 
200 metrů. A proto na pozemní komunikace 
vstupuj s vědomím:  „Když jsi vidět je to 
plus, nesrazí Tě žádný vůz“!

por. Bc. Martina Jablońská
tel.číslo: 727942694

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Kancelář ředitele krajského ředitelství
Oddělení prevence

Po letech snahy všech členů a rodičů mají 
naši malí sportovci konečně dvě auta, kte-
rými budou jezdit na tréninky a závody. Letos 
díky finančnímu daru především společnosti 

Ed´ Group s.r.o., díky P. Ščurkovi, S. Marszal-
kovi, A. Kawulokovi a dalším drobným spon-
zorům a úsporám v oddílové pokladně, máme 
9-ti mistné auto. Velké díky 

Je to Ford tranzit a spolu se 
starším kolegou Volkswagenem 
budou sloužit dětem.
Rovněž se nám podařilo auto 
pokrýt reklamou, která ladí 
s oddílovými dresy. Bohu-
žel Volkswagen čeká ještě na 
novou fasádu, kterou zřejmě 
budeme realizovat až na jaře, 
a teprve až pak bude následo-
vat polep.
Náš oddíl čítá 40 aktívních 
sportovců a patří opravdu ke 
špičce v kraji. Jména našich 
sportovců a trenérů nechybí 
na žádné Zimní olympiádě dětí 
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a mládeže, na Českých pohárech není už 
výjimkou umístění v TOP desítce a z krajských 
závodů si vozíme nespočet medailí.
Jsme rádi, že náš oddíl přitahuje čím dál více 
závodníků, a to ze všech okolních obcí. Díky 
patří rovněž obcím Bukovec, Návsí a Písečná, 
které si toho cení  a drobným příspěvkem své 
,,domácí“ sportovce podporují.
Nyní náš výbor čeká opět nelehký úkol - a to 
nutná rekonstrukce klubovny Na Pile, která je 
naším vlastnictvím. Bohužel  léta nečinnosti 
se na ní značně podepsaly, ale my věříme, že 
i tento úkol se nám podaří po malých částech 
vyřešit.
Současná epidemiologická situace nám 
značně komplikuje tréninkovou přípravu. 
Děti trénují individuálně a svou přípravu kon-
zultují s trenéry. Musím je pochválit, jelikož 

jsem se přesvědčila o jejich chuti, poctivosti 
a důslednosti. Jsem ráda, že mám takové 
sportovce v týmu a věřím, že opět budeme 
společně sdílet nové sportovní úspěchy. 

Beata Kluzová, trenérka  

 

Vážení občané , 

využíváte k dodání nebo podání 

          „ZÁSILKOVNU“?                                                                   
Protože si vážíme našich zákazníků a snažíme 
se naslouchat jejich potřebám, otevřeli jsme 
pro Vás od 2.11.2020  v budově Obecního 
úřadu Dolní Lomná novou Zásilkovnu. 

Kde nás najdete:                                                            
v budově Obecního úřadu Dolní Lomná                                                                                                       

Otevírací doba:  Po –Pá :  08.00  -   10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                        14.00   -  17.00                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                               
Za Obecní úřad Dolní Lomná  Bilková Vlasta 
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USNESENÍ 
16. zasedání zastupitelstva obce ze dne  30.10.2020 

konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolní Lomné 
 

Zastupitelstvo obce Dolní Lomná 
 
I.              U r č u j e  
16/734     Zapisovatelku  p. Halinu Zielinovou   
16/735     Ověřovatelé zápisu Mgr. Jana Kufová, p. Alois Kawulok 
16/736     Návrhovou komisi ve složení p. Marek Mohyla, p. Miroslav Stefek, JUDr. Josef Zubek  
 
II.            S  c h v a l u j e 
16/737   Předložený program 16. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lomná 
16/738   Smlouva na výkon  technického  dozoru investora k realizaci stavby „Obnova  
              tělocvičny ZŠ  a MŠ Dolní Lomná“ 
16/739   Příjem dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského  
              kraje na realizaci projektové dokumentace  projektu „Cyklostezka údolím Lomné – III.  
              etapa“ – Moravskoslezký kraj  
16/740   Nepřijetí investiční dotace na projekt  „Cyklostezka údolím Lomné,  Dolní Lomná –  
              III. etapa“  - Moravskoslezský kraj 
16/741   Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí  návratné finanční výpomoci a dotace z rozpočtu  
              obce Dolní Lomná na projekt „Prodloužení cyklostezky z Dolní Lomné“ – Sdružení  
              obcí Jablunkovska 
16/742   Organizační struktura obecního úřadu, funkcionářů a výborů 
16/743   Žádost o dotaci – Ministerstvo pro místní rozvoj 
               - rekonstrukce místních komunikací: MK Borovina, MK Firůvka včetně Fojtové louky 
16/744   Žádost o dotaci – Vybavení pro Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lomná – ČEZ 
16/745   Žádost občanů o návratnou finanční výpomoc  v rámci programu obce Dolní Lomná  
              pro  poskytování  návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů  
              na pevná  paliva v rámci programu „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – 3. Výzva 

   -  (čp. 62, 235, 98) 
16/746   Smlouvu o poskytnutí návratné finanční  výpomoci z Programu pro poskytování dotací  
              nebo návratných finančních výpomocí /viz Žádost o návratnou finanční výpomoc  

  – č.j. 1006/176/2020 
16/747  Smlouvu o poskytnutí návratné finanční  výpomoci z Programu pro poskytování dotací  
              nebo návratných finančních výpomocí /viz Žádost o návratnou finanční výpomoc  

  – č.j. 1012/176/2020 
16/748   Smlouvu o poskytnutí návratné finanční  výpomoci z Programu pro poskytování dotací  
              nebo návratných finančních výpomocí /viz Žádost o návratnou finanční výpomoc  

   – č.j. 1071/176/2020 
16/749   Smlouvu o dílo /zimní údržba/ - Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková  
              organizace 
16/650   Žádost o dotaci – Moravskoslezský kraj  – Podpora obnovy a rozvoje venkova:  
              „Obnova fasády  u Základní školy s polským jazykem vyučovacím Dolní Lomná 
16/751   Žádost o dotaci – Ministerstvo pro místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova:  
              „Rekonstrukce střechy  Základní škola a Mateřská škola Dolní Lomná“ 
16/752   Žádost o zařazení objektů  do náhradních projektů  odkanalizování obce formou  
              domovní ČOV: č.p. 30 
16/753   Bezplatný  pronájem   nebytových prostor v Základní škole a Mateřské škole Dolní  
              Lomná 149, příspěvková organizace Moravskoslezskému krajskému šachovému svazu  
              za učelem činnost Šachového kroužku v rámci projektu „Odborné, kariérové a  
              polytechnické vzdělávání v MSK“      
16/754   Neposkytnutí  nákladů /úprava příjezdové komunikace Války/      
16/755   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby  
              (zemní  vedení NN) – (6 000,- Kč bez DPH) 
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16/756    Jmenování nového člena do  Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Dolní  
              Lomná 149, příspěvková organizace  p. Marka Mohylu (zástupce zřizovatele) 
16/757   Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu – COV-Ubytování/2020 –  
              Ministerstvo pro místní rozvoj  
 
III.        V o l í  
16/758   Předsedou 3- členého kontrolního výboru p. Taťánu Marszalkovou  
 
IV.        B e r e  n a    v ě d o m í : 
16/759   Kontrolu plnění usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce 

  16/760   Složení slibu zvolenými člena zastupitelstva obce Dolní Lomná (§ 69 odst. 2 
  zákona o obcích) 

16/761   Provoz ranní družiny v Základní škole a Mateřské škole, Dolní Lomná 149,  
              příspěvková organizace 
16/762   Realizaci stavby: 

       „Dolní Lomná – čištění odpadních vod – Domovní ČOV“  - Ministerstvo životního      
        prostředí ČR 
       - počet realizovaných DČOV – 123 ks ze 124 ks plánovaných 
       - počet zkolaudovaných domovních ČOV – 85 ks  
       - počet DČOV – 10 ks - „Dolní Lomná – čištění odpadních vod – Domovní   ČOV“       
       v průběhu  kolaudace 

16/763  Dokončení stavby  „Obnova  tělocvičny ZŠ  a MŠ Dolní Lomná“– fa Zawada Group, a.s. 
16/764   Probíhající výběrové řízení na stavbu  „Dolní Lomná – lokalita Závodí – kanalizace a ČOV“  
16/765  Instalaci vodoměrů v rekreačních chatách – celkem 174 ks /nainstalováno  61 ks/ 
16/766  Žádost o poskytnutí dotace – Jednotka dobrovolných hasičů Dolní Lomná 
16/767  Žádost o přidělení finančního daru – Český svaz včelařů, z.s., základní organizace  
             Dolní  Lomná 
16/768  Žádost o dotaci ze státního rozpočtu  
             - výstavba bytových jednotek v areálu ČD 
16/769  Žádost o dotaci z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj   
             - technická infrastruktura areálu „Smyrečí“  
             -  technická infrastruktura „Výstavba bytových jednotek v areálu ČD “ 
16/770  Žádost o dotaci z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v  rámci Fondu  
             mikroprojektu Euroregionu Těšínské Slezsko (Obec Dolní Lomná – Obec Istebna) 
16/771  Plnění smlouvy GasNet, s.r.o. 
16/772  Provoz příspěvkových organizací  
             - Polská mateřská škola  (uzavřena od 14.10.2020) 
16/773  Výročí obce Dolní Lomná – 120 let – rozdělení na Obec Dolní Lomná a Obec Horní Lomná 
16/774  Výběrové řízení na  přidělení bytu do „Chráněných bytu -Dolní Lomná“  
16/775  Žádost o přidělení bytu  
 
V.    U k l á d á  
16/776   Zahrnout  do  rozpočtu obce Dolní Lomná na rok 2021 žádost o poskytnutí dotace     
              -    Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Dolní  Lomná 
              Termín: příští zasedání zastupitelstva obce 
              Odp.: p. Marie Czudková 
16/777   Stanovit  člena do kontrolního výboru  
              Termín: příští zasedání zastupitelstva obce 
              Odp.: p. Taťána Marszalková 
16/778   Stanovit člena do volební komise za zřizovatele /ZŠ a MŠ Dolní Lomná/ 
              Termín: příští zasedání zastupitelstva obce 
              Odp.:  p. Renata Pavlinová, starostka obce  
 
Renata Pavlinová                                   Miroslav Stefek 
     starostka obce                                                                         místostarosta 
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INZERCE
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www.dolnilomna.eu

Zpravodaj obce Dolní Lomná  •  Biuletyn Gminy Łomnej Dolnej

Dolní
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